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1 UVOD 

 

Cilji raziskovalnega projekta so bili: 

1. Analiza sistema dodeljevanja štipendij za posebne dosežke in nadarjene ter sistemov 

štipendiranja za dijake in študentke, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v Sloveniji. 

2. Splošni pregled in analiza sistemov štipendiranja oz. drugačne vrste finančnih 

spodbud za dijake/študente, s poudarkom na štipendijah za tiste, ki dosegajo 

nadpovprečne rezultate v naslednjih državah članicah EU: Nemčija, Švedska, 

Italija, Francija, Danska, Nizozemska, Velika Britanija. 

3. Podrobnejši pravni pregled in analiza ureditve v izbranih državah članicah EU. 

4. Pregled opredeljevanja, kdo je upravičenec štipendije oziroma druge finančne 

vzpodbude za dijake/študente, ki dosegajo nadpovprečne rezultate. 

5. Pregled in analiza stanja, na kakšen način države zagotavljajo učinkovitost takšnih 

programov (ali gre izključno za povezavo z akademsko sfero, ali obstaja tudi 

povezava z gospodarstvom oz. trgom dela). 

6. Priprava predloga, kako prenoviti sistem Zoisovega štipendiranja. 

 

Zaradi tega so vsebinski sklopi tega poročila:  

A. Primerjalna analiza sistema Zoisovega štipendiranja 

B. Empirična analiza sistema Zoisovega štipendiranja, in 

C. Ugotovitve in priporočila 

 

V sklopu A Primerjalna analiza sistema Zoisovega štipendiranja se nahaja: 

1. Pregled razvoja in izzivov sistema dodeljevanja štipendij za posebne dosežke in 

nadarjene v Sloveniji 

2. Splošni pregled sistemov štipendiranja in drugih finančnih vzpodbud za nadarjene 

dijake in študente oziroma dijake in študente, ki dosegajo nadpovprečne rezultate 

3. Študije primerov izbranih držav EU, in 

4. Primerjava Slovenije in izbranih držav  

 

V sklopu B Empirična analiza sistema Zoisovega štipendiranja se nahaja: 

5. Analiza podatkov o štipendiranju v obdobju 2008–2019   

6. Rezultat dela s fokusnima skupinama prejemnikov Zoisove štipendije (dijaki in 

študenti)  

7. Intervjuji s ključnimi deležniki sistema Zoisovega štipendiranja v Republiki Sloveniji 

 

V sklopu C Ugotovitve in priporočila pa se nahaja: 

8. Sklep, v katerem so predstavljene možnosti za optimizacijo sistema Zoisovih štipendij 

– kot sinteza opravljenih analiz in primerjav bodo oblikovani predlogi za optimizacijo 

sedanjega sistema 

 

Raziskava in pričujoče poročilo predstavlja celovit pregled sistemov spodbujanja nadarjenih 

dijakov in študentov oziroma dijakov in študentov z izjemni dosežki v izbranih državah EU, 

celovito analizo izkušenj z Zoisovim štipendiranjem v Sloveniji, pregled zaznanih 

pomanjkljivosti in predlog možnih izboljšav. S tem ponuja odgovore na pogosto postavljene 

dileme, ali bi morali poleg izjemnih dosežkov med namene Zoisovega štipendiranja ponovno 
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izrecno vključiti tudi spodbujanje razvoja nadarjenosti in korektiv za nadarjene iz socialno 

šibkih družin.  

 

Opozarja pa tudi na pomen vpetosti sistema Zoisovega štipendiranja v širše zasnovano 

podporno okolje, ki omogoča razvoj talentov in kariernih poti, ter tako prispeva k doseganju 

zakonsko opredeljenega namena Zoisovih štipendij, to je »ustvarjanje dodane vrednosti na 

področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti« ter posredno prispevek k 

družbenemu in gospodarskemu razvoju skozi poklicno pot Zoisovih štipendistov. 
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A. PRIMERJALNA ANALIZA SISTEMA ZOISOVEGA ŠTIPENDIRANJA 

2 PREGLED RAZVOJA IN IZZIVOV SISTEMA DODELJEVANJA ŠTIPENDIJ ZA 

POSEBNE DOSEŽKE IN NADARJENE V SLOVENIJI 

 

Sistem Zoisovega štipendiranja je bil zasnovan kot sistem financiranja za dodatne potrebe 

izredno nadarjenih dijakov in študentov z dobrim učnim uspehom. Vse od leta 1991 do danes 

se je sistem spreminjal, najbolj korenito z novim Zakonom o štipendiranju iz leta 2013, ki je 

dokončal preobrazbo iz sistema za spodbujanje nadarjenih v sistem spodbujanja izjemnih 

dosežkov dijakov in študentov. Primarna pristojnost za sistem Zoisovega štipendiranja je bila 

v celotnem obdobju na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), izvajalske 

naloge pa so leta 2008 prešle z Zavoda za zaposlovanje na Javni sklad RS za razvoj kadrov in 

štipendij. S 1.1.2017 se je ta sklad pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in 

invalidskemu skladu RS in od pripojitve dalje uporablja novo ime: Javni štipendijski, razvojni, 

invalidski in preživninski sklad RS. 

 

Podlaga za ureditev štipendiranja nadarjenih v letu 1991 je bila ureditev iz leta 1986, ki je 

zasledovala več ciljev, med drugim pravočasno, že na koncu osnovne šole spodbuditi nadarjene, 

da si zastavijo visoke poklicne cilje, se vpišejo v zahtevnejše izobraževalne programe in tako v 

polni meri izkoristijo svoje potenciale, s čimer pridobi tudi država, ker se tako povečuje njen 

intelektualni kapital in preprečuje t. i. pod realizacija nadarjenih, še zlasti v socialno in 

ekonomsko manj razvitih okoljih. Štipendija ne pomeni samo spodbude, ampak tudi materialno 

podporo za učinkovitejši študij.  

 

V letih 1986-1991 so se štipendije podeljevale na osnovi naslednjih meril: 

 Visok rezultat na vsaj enem testu intelektualnih sposobnosti (MFBT – Multifaktorska 

baterija testov; PM – Standardne progresivne matrice; DAT serija A – Presojanje 

abstraktnih odnosov; DAT serija B – Presojanje besednih odnosov); pogoj je bila 

uvrstitev v zgornjih 2,28 % oziroma presežen 97. percentil. 

 Visok dosežek na tekmovanjih (zlato priznanje, prejem prve do tretje nagrade). 

 Odličen učni uspeh v osnovni šoli oziroma prav dober učni uspeh pri dijakih oziroma 

povprečna ocena višja od 8,5 pri študentih. 

 

Štipendijo so dobili kandidati, ki so izpolnjevali vsaj dve od treh meril. Vsi dijaki so morali 

imeti najmanj prav dober učni uspeh. Kandidati iz srednjih šol in visokošolskih zavodov so 

morali obvezno imeti tudi javno priznan dosežek. 

 

Razvoj sistema Zoisovega štipendiranja od leta 1991 naprej lahko razdelimo na tri obdobja: 

1) Prvo obdobje, od leta 1991 do šolskega leta 2007/08: štipendije so temeljile na splošni 

pravni podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, vse 

pomembne lastnosti sistema pa so se urejale s pravilniki MDDSZ in akti Zavoda za 

zaposlovanje, zato je tekom obdobja prišlo tudi do nekaterih sprememb in prilagoditev; 
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2) Drugo obdobje, od šolskega leta 2008/09 do leta 2014: štipendije, tudi Zoisove, so bile 

na novo sistemsko urejene z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip) iz leta 2007, ki se je začel 

uporabljati s šolskim letom 2008/09. V tem obdobju se je zmanjšal poudarek na 

merjenju nadarjenosti in povečal pomen izjemnih dosežkov in učnega uspeha. 

 

3) Tretje obdobje, od leta 2014 naprej: novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) iz leta 2013 

je namen Zoisovih štipendij opredelil kot spodbujanje izjemnih dosežkov dijakov in 

študentov, brez upoštevanja drugih načinov ugotavljanja ali merjenja nadarjenosti. 

 

V nadaljevanju podrobno prikazujemo ključne lastnosti sistema Zoisovega štipendiranja v 

vsakem od treh obdobij. 

 

2.1 Prvo obdobje: od leta 1991 do šolskega leta 2007/08 

 

Štipendije za nadarjene so bile od leta 1991 naprej urejene v Zakonu o zaposlovanju in 

zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) in v pravilnikih o štipendiranju. Sistem 

podeljevanja in dodeljevanja Zoisovih štipendij je bil zelo razpršen, v ZZZPB je bila 

štipendijska politika urejena samo z nekaj členi, medtem ko so podzakonski akti – pravilniki o 

štipendiranju določali, da postopke in merila za prepoznavanje in predlaganje izrazito 

nadarjenih učencev opredeli Zavod za zaposlovanje s posebnim aktom, ki ga sprejme upravni 

odbor zavoda.  

 

Štipendije za nadarjene so se v tem obdobju začele imenovati Zoisove štipendije, s čimer se je 

želelo poudariti vlogo pri podpiranju izobraževanja bodočih strokovnjakov, ki jih nova država 

potrebuje. Štipendije je podeljeval Zavod za zaposlovanje. 

 

Sistem podeljevanja Zoisovih štipendij je temeljil na sistemu prepoznavanja nadarjenih. Pobuda 

za Zoisovo štipendijo se je oblikovala na timskem razgovoru o poklicnih odločitvah v 8. razredu 

osnovne šole. Psiholog – poklicni svetovalec zavoda, ki je bil član tima, ki je posameznega 

učenca obravnaval, je podal pisno mnenje za skupino, ki je kandidata obravnavala. Mnenje je 

bila obvezna priloga vloge za pridobitev Zoisove štipendije. 

 

2.1.1 Merila za pridobitev Zoisove štipendije 

 

Učni uspeh v tem obdobju ni bil eno od meril, ampak je predstavljal vstopni pogoj, in sicer 

najmanj prav dober uspeh oziroma najmanj povprečna ocena 8,0 pri študentih.  

 

Za pridobitev Zoisove štipendije je poleg vstopnega pogoja učnega uspeha moral biti izpolnjen 

pogoj intelektualne ali umetniške nadarjenosti, ki se je ugotavljal s seštevkom točk po 

posameznih merilih. Merila ter način njihovega ugotavljanja in točkovanja povzemamo po 
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Pravilniku o štipendiranju iz leta 1999, kjer so bila najbolj podrobno opredeljena, sklepamo pa, 

da je Zavod za zaposlovanje že pred tem uporabljal enaka ali podobna merila.  

 

Pogoj intelektualne nadarjenosti 

 

Kandidat je izpolnil pogoj intelektualne sposobnosti, če je po osnovnih in dodatnih merilih 

skupno zbral najmanj 20 normiranih točk. Pri tem je moralo biti vsaj 5 točk zbranih po osnovnih 

merilih in vsaj 5 po dodatnem merilu tekmovalnih dosežkov. 

 

Osnovno merilo je predstavljalo oceno stopnje intelektualne sposobnosti kandidata in se je 

delilo na prvo, drugo in tretje osnovno merilo (tretje osnovno merilo je bilo dodano leta 1996).  

Prvo osnovno merilo je bil indeks INT = 20. To merilo je bilo vredno 20 normiranih točk, ki 

jih je dobil kandidat, ki je na multifaktorskem testu (MFTB, Wechsler-Bellevue [WB-ll], 

Bujasova MR-serija) dosegel skupni rezultat, ki je ustrezal 97. percentilu ali več.  

 

Drugo osnovno merilo je bil indeks INT = 10, vredno 10 normiranih točk, ki jih je kandidat 

dobil, če je na posameznem intelektualnem podtestu multifaktorskega testa (MFBT 3 – 

Tridimenzionalni prostor, MFBT 4 – Besednjak, MFBT 6 – Numerični problemi) dosegel 

rezultat 97. percentila ali več, pri čemer je moral skupni rezultat na vseh intelektualnih podtestih 

ustrezati vsaj 90. do 97. percentilu. Merilo je izpolnil tudi kandidat, ki je na enofaktorskem testu 

intelektualnih sposobnosti (DAT-A, DAT-B, APM-ll, Domino D-48) dosegel rezultat 97. 

percentil ali več. 

 

Tretje osnovno merilo (od leta 1996 dalje) je bil indeks INT = 5, vreden 5 normiranih točk, ki 

jih je kandidat dobil, če je na multifaktorskem testu dosegel skupni rezultat vsaj 90. percentil 

(in nižji od 97. percentil).  

 

Poleg točk iz osnovnih meril so se za izpolnjevanje pogoja intelektualne nadarjenosti upoštevala 

tudi tri dodatna merila: 

 

Merilo tekmovalnih dosežkov (indeks TEKM) je lahko prineslo do 10 normiranih točk. Merilo 

je predstavljala vsota ocenjenih posameznih dosežkov na tekmovanjih iz znanja na regijskih in 

državnih tekmovanjih. Ti so se ovrednotili na osnovi vnaprej določenega seznama tekmovanj 

in možnih posameznih dosežkov (srebrno priznanje je prineslo 4 surove točke, zlato priznanje 

8 surovih točk in prva do tretja nagrada 16 surovih točk). Na indeksu TEKM je kandidat lahko 

dobil 5 normiranih točk (za vsoto surovih točk med 8 in 15) ali 10 normiranih točk (za vsoto 

najmanj 16 surovih točk). Istovrstna tekmovanja so se vrednotila samo enkrat, upošteval se je 

najvišje ocenjen dosežek. 

 

Merilo intelektualne usmerjenosti (indeks UC) je lahko prineslo 5 normiranih točk. Točke na 

indeksu UC so se določale na podlagi ovrednotenih odgovorov na Vprašalniku o poklicni poti 

(VPP), ki so po vsebini predstavljali lastno oceno učenca o svojih sposobnostih, o želji po 
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dolgotrajnejšem izobraževanju ter motiviranosti za poglobljen študij in raziskovalno delo. 

Vrednotenje odgovorov na VPP je bilo računalniško vodeno. Kandidat je na indeksu UC lahko 

dobil 5 normiranih točk, če je vsota surovih točk znašala najmanj 12. 

 

Merilo socialne prikrajšanosti (indeks SOC) je lahko prineslo 5 normiranih točk. Točke na 

merilu SOC so se določale na osnovi podatkov o socialnoekonomskem stanju in izobrazbeni 

strukturi družine, ki so jih vlagatelji priložili k predlogu za Zoisovo štipendijo. Na podlagi 

višine prejetega otroškega dodatka se je določil dohodkovni razred družine. Vrednotenje 

odgovorov je bilo računalniško vodeno. Kandidat je na indeksu SOC lahko dobil 5 normiranih 

točk, če je vsota surovih točk znašala najmanj 10. 

 

Merila za izbor Zoisovih štipendistov so tako vključevala vse bistvene komponente 

nadarjenosti: visoko sposobnost kot dispozicijo (indeks INT), izraženo sposobnost v obliki 

dosežkov (indeks TEKM) ter notranjo motivacijo za študij in dodatne aktivnosti na področju 

razvoja talenta (indeks UC). Indeks SOC je omogočal kandidatom, ki so živeli v slabših 

socialnoekonomskih razmerah, da so pridobili dodatne točke v višini četrtine minimalnega 

zahtevanega števila točk. 

 

Indeksa SOC in UC sta se izračunavala samo za kandidate iz osnovnih šol, kajti za kandidate 

iz srednjih šol in univerz je bil obvezen javno priznan izjemni dosežek, zato so lahko že na 

dodatnem merilu TEKM v kombinaciji s prvim ali drugim osnovnim merilom zbrali dovolj za 

dodelitev štipendije. 

 

Za dijake se je kot javno priznan uspeh oziroma izjemni dosežek upoštevalo zlato priznanje ali 

prvo do tretje mesto na državnem tekmovanju, udeležba na mednarodnem tekmovanju po 

predhodnem izboru na državnem tekmovanju, nagrajeno umetniško delo ali raziskovalno delo 

na državni ravni, v strokovni reviji objavljena pozitivna recenzija o kandidatovih umetniških 

ali raziskovalnih prispevkih ter najmanj 30 točk na maturi. 

 

Pri študentih so kot javno priznan uspeh ali izjemni dosežek veljali nagrajeno umetniško ali 

znanstveno-raziskovalno delo ali nagrajena diplomska naloga v državni konkurenci, objava 

individualne raziskovalne naloge v priznani strokovni reviji ali strokovnem zborniku in 

priložena pozitivna recenzija naloge, ter v strokovni reviji objavljena pozitivna recenzija o 

kandidatovih umetniških ali znanstveno-raziskovalnih prispevkih. 

 

Pogoj umetniške nadarjenosti 

 

Kandidati za štipendijo za umetniško nadarjenost so se edini izognili postopku ugotavljanja 

intelektualne nadarjenosti.  

 

Za izpolnjen pogoj umetniške nadarjenosti na določenem umetniškem področju se je štelo: 

prejem državnega priznanja ali nagrade, uvrstitev do vključno 3. mesta na državnem 
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tekmovanju, mednarodno priznanje ali nagrada oziroma uvrstitev v finale mednarodnih 

tekmovanj (po predhodnem izboru na državnem tekmovanju). V primeru nastopov v duetu ali 

triu se je upošteval le prejem prve nagrade na državnem tekmovanju ali uvrstitev do vključno 

3. mesta na mednarodnem tekmovanju. Zavod je lahko upošteval tudi mnenje vsaj dveh 

neodvisnih strokovnjakov z ustreznega umetnostnega področja. 

 

2.1.2 Pogoji za ohranitev Zoisove štipendije 

 

Pogoj za ohranitev Zoisove štipendije od leta 1991 do 1997 je bil za dijake najmanj dober uspeh, 

za študente pa najmanj povprečna ocena 7,0 v preteklem šolskem ali študijskem letu.  

 

Zaradi tako blagega kriterija, katerega namen je bil, da bi lahko štipendijo ohranilo čim več 

nadarjenih iz manj spodbudnega socialnoekonomskega okolja, je Zavod za zaposlovanje leta 

1997 predlagal spremembo pravilnika o štipendiranju.1 S to spremembo so se pogoji zaostrili, 

in sicer se je pri dijakih zahteval najmanj prav dober uspeh, pri študentih pa najmanj povprečna 

ocena 8,0.  

 

Leta 1999 so se pogoji za ohranitev na pobudo MDDSZ spet spremenili, in sicer so se vrnili na 

tiste, ki so veljali pred letom 1997 (Pravilnik o štipendiranju, 1999). 

 

2.1.3 Dohodkovni cenzus 

 

Zakon iz leta 1991 je določil, da lahko izrazito nadarjeni pridobijo štipendijo ne glede na 

dohodkovni cenzus, ki je bil postavljen za republiške štipendije. Leta 1994 so v zakon dodali 

tudi cenzus za Zoisove štipendije, za določitev njegove višine pa pooblastili ministra za delo. 

Višino cenzusa je dejansko še pred spremembo zakona določil Pravilnik o štipendiranju iz leta 

1993, in sicer je bil posamezen kandidat do Zoisove štipendije upravičen, če dohodek na 

družinskega člana v drugem trimesečju tekočega leta ni presegal povprečne mesečne plače na 

zaposlenega v RS. Cenzus za Zoisovo štipendijo je bil torej postavljen višje kot za republiško 

štipendijo, za katero je znašal 80 % zajamčene plače. 

 

                                                 
1 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, 1997, Uradni list RS, št. 39/1997, 20. člen:  

»- Štipendistu, ki ni izdelal letnika, pravica do štipendije preneha. 

- Štipendistu, ki je uveljavil pravico do Zoisove štipendije in v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu iz značilnih 

predmetov, uvrščenih v predmetni katalog znanj za zaključni izpit ali maturo, ne doseže povprečne ocene dobro (3) oziroma iz 

značilnih predmetov študijskega programa ocene dobro (7), pravica do štipendije preneha. 

- Če štipendist iz prejšnjega odstavka v preteklem šolskem letu ne doseže povprečne ocene najmanj prav dobro (4 – dijak 

oziroma 8 – študent), ali se ne izkaže z javno priznanim izjemnim dosežkom, mu pravica do štipendije za tekoče šolsko leto 

miruje. Ponovno jo lahko uveljavi z novim šolskim letom, če je dosegel zahtevan uspeh oziroma je izkazal javno priznan 

izjemni dosežek 

-Če štipendist ni izdelal letnika, če ni dosegel zahtevanega uspeha oziroma ni izkazal javno priznanega izjemnega dosežka iz 

upravičenih zdravstvenih razlogov, mu lahko Območna enota Republiškega zavoda za zaposlovanje, na podlagi dokumentirane 

vloge štipendista in mnenja strokovne skupine iz 21. člena pravilnika odobri nadaljnje uveljavljanje pravice do štipendije, o 

čemer izda posebno odločbo.« 
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Cenzus za Zoisove štipendije je bil ukinjen s Pravilnikom leta 1997,2 nato pa tudi črtan iz 

zakona.  

 

2.1.4 Višina Zoisove štipendije in dodatki 

 

Pravilnik o štipendiranju (1993) je določil višino Zoisove štipendije, ki je za dijake znašala 38 

% in za študente 50 % zajamčene plače. Leta 1999 je bila višina štipendije znižana na 36 

oziroma 47 odstotkov zajamčene plače. Še večje znižanje je bilo narejeno leta 2000, in sicer na 

26 oziroma 40 odstotkov zajamčene plače, vendar z dodatkom, da Zoisova štipendija ne more 

biti nižja od republiške štipendije, do katere bi bil upravičen isti štipendist. 

 

Pravilnik iz leta 1993 je osnovno republiško štipendijo določil v enaki višini kot Zoisovo, 

vendar pa se je republiška štipendija znižala za tako imenovani prispevek staršev, če je dohodek 

na družinskega člana presegal 50 % zajamčene plače, in sicer je bil odstotek znižanja po lestvici 

med 5 % in 30 % osnovne štipendije. Leta 1999 se je način upoštevanja družinskega dohodka 

spremenil iz odbitka v dodatke. Osnovna republiška štipendija je bila zato močno znižana, na 

14 % in 21 % zajamčene plače, vendar se je k temu dodalo zvišanje glede na dohodkovni 

položaj družini, in sicer za največ 18 %. 

 

Štipendistom so pripadali tudi dodatki za stroške in učni uspeh, ki so bili določeni enotno za 

republiške in Zoisove štipendije, in sicer: 

 za šolanje izven kraja stalnega bivališča 40 % zajamčene plače, 

 za stroške prevoza največ 29 % zajamčene plače (od leta 1999 do 30 %), 

 za učni uspeh dijakov: 7 % zajamčene plače za prav dober in 13 % za odličen uspeh, 

 za učni uspeh študentov med 7 % in 19 % zajamčene plače za povprečno oceno 7,9 ali 

več (od leta 1999 za oceno 7,7 ali več). 

 

Leta 2003 je bil uveden še dodatek za deficitarne poklice oziroma določene smeri poklicnega 

in srednjega strokovnega izobraževanja, in sicer v višini 5 % ali 10 % zajamčene plače glede 

na smer.  

 

Že leta 1999 je bilo uvedeno tudi zvišanje štipendij za 1 % zajamčene plače za vsak naslednji 

letnik izobraževanja.  

 

2.1.5 Vračanje štipendije 

 

Prejete štipendije z obrestmi je bil dolžan vrniti štipendist, ki je po svoji volji ali krivdi prekinil 

izobraževanje. Pravilnik iz leta 1996 je tem pogojem dodal še nedokončanje izobraževanja v 

                                                 
2 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, 1997, Uradni list RS, št. 39/1997, 18.b člen:  

»V postopku obravnave predloga za dodelitev Zoisove štipendije se materialni pogoji iz 56. člena zakona ne ugotavljajo.« 
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roku, neupravičeno zavrnitev kadrovske štipendije, spremembo smeri oziroma kasneje 

programa izobraževanja brez soglasja štipenditorja, ter navajanje napačnih podatkov.  

 

Vračilo se je lahko delno ali v celoti odpisalo, če je strokovni tim delavcev poklicnega 

usmerjanja ocenil, da so razlogi za prekinitev izobraževanja ali nedokončanje v roku 

opravičljivi (na primer zdravstveni razlogi), ali če vračilo ni bilo možno iz socialnih razlogov. 

Pravilnik iz leta 2000 je obveznost vračila omejil na štipendije, prejete v izobraževalnem letu, 

v katerem so nastopili razlogi za prekinitev štipendiranja in vračilo štipendije. 

 

Leta 2000 je bila obveznost vračila predpisana tudi za štipendiste, ki so prejeli štipendijo za 

izobraževanje v tujini in so se po zaključku prejemanja štipendije zaposlili v tujini. 

 

Ustavno sodišče je leta 2011 razveljavilo člen, ki je predpisoval obveznost vračila, saj minister 

za določitev obveznosti vračila ni imel pravne podlage v samem zakonu. Odločba ustavnega 

sodišče se je nanašala na zadevni člen iz pravilnika, ki v času izdaje odločbe ni več veljal (so 

pa na njegovi podlagi še potekali sodni spori). Ker se ustavno sodišče ni opredelilo do enakega 

člena iz tedaj veljavnega pravilnika, so se določbe o vračanju v pravilnikih obdržale, verjetno 

pa tudi izvajale.  

 

2.1.6 Gibanje števila štipendistov v prvem obdobju 

 

Podatki, ki smo jih pridobili iz različnih virov, žal ne omogočajo prikazati zveznih časovnih 

serij za celotno obdobje. Kljub temu pa že nepopolni podatki dovolj dobro pokažejo ključne 

trende. 

 

 

Slika 2.1: Gibanje števila štipendistov po vrstah štipendije 

Vir: Nagy in Jazbinšek, 2007. 

 

Iz Slike 2.1 je razvidno, da je zaradi gospodarske krize, povezane z razpadom Jugoslavije in 

spremembo gospodarskega sistema, prišlo do velikega upada števila kadrovskih štipendij, ki so 

vse odtlej ostale na zelo nizki ravni. Izpad kadrovskih štipendij so v veliki meri nadomestile 
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republiške in (v manjši meri) Zoisove štipendije, tako da je skupno število štipendij ostajalo na 

ravni okrog 60.000. 

 

Preglednica 2.1: Gibanje števila štipendistov v obdobju od 1986/87 do 2003/04 

Šolsko 

leto 

Kadrovske 

štipendije 

Republiške 

štipendije 

Zoisove štipendije  SKUPAJ 

Skupaj Dijaki Študenti 

1986/87 43.233 16.009 1.006   
 

60.248 

1987/88 43.791 18.194 2.083 
  

64.068 

1988/89 42.780 22.503 2.764 
  

68.047 

1989/90 40.472 28.081 3.575 
  

72.128 

1990/91 30.713 34.089 4.177     68.979 

1991/92 20.970 43.126 4.798 
  

68.894 

1992/93 14.000 47.720 5.810 
  

67.530 

1993/94 11.108 47.830 6.567 
  

65.505 

1994/95 9.016 45.482 6.898 
  

61.396 

1995/96 8.231 47.361 7.437 
  

63.029 

1996/97 8.249 45.774 9.590 
  

63.613 

1997/98 8.223 45.803 9.592 4.644 4.948 63.618 

1998/99 7.950 43.136 10.259 5.116 5.143 61.345 

1999/00 7.841 39.762 11.222 5.876 5.346 58.825 

2000/01 7.598 40.629 11.667 5.679 5.988 59.894 

2001/02 7.082 40.773 12.191 6.142 6.049 60.046 

2002/03 7.000 41.044 12.845 6.335 6.510 60.889 

2003/04 6.850 40.988 12.962 6.247 6.715 60.800 

 

Slika 2.2 prikazuje močno povečevanje števila Zoisovih štipendistov vse do izobraževalnega 

leta 2003/04, ko se je število prejemnikov stabiliziralo na ravni okrog 13.000, kar je 

predstavljalo približno petino vseh štipendij v tem obdobju. V zadnjih letih obdobja je bilo 

število študentov, ki so prejemali Zoisovo štipendijo, višje od števila dijakov, ki so prejemali 

Zoisovo štipendijo. 
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Slika 2.2: Število prejemnikov Zoisove štipendije 

Vir: Nagy in Jazbinšek, 2007. 

 

2.2 Drugo obdobje: od šolskega leta 2007/08 do leta 2014 

 

Leta 2007 je prišlo do ključnih in korenitih sprememb pri Zoisovem štipendiranju. Sprejet je 

bil poseben Zakon o štipendiranju (ZŠtip), ki se je začel uporabljati s šolskim letom 2008/2009. 

Kot izhaja iz vladnega gradiva, je bilo med pomembnimi razlogi za sprejem posebnega zakona 

dejstvo, da je bilo področje štipendiranja do leta 2007 urejeno samo z nekaj členi v Zakonu o 

zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ostalo materijo pa so podrobneje urejali 

pravilniki o štipendiranju in akti Zavoda za zaposlovanje. Vladni predlog je tako navajal, da 

podzakonski akt ne more urejati vsega razvejanega sistema štipendiranja, ker je to predmet 

zakonske regulative. Sistem štipendiranja in drugih pomoči je bil urejen v različnih predpisih, 

zaradi česar je bil tudi administrativno in institucionalno razdrobljen in posledično drag. 

 

Zaradi nepreglednosti sistema podeljevanja štipendij do leta 2007 je ZŠtip izvajanje sistema in 

odločanje o Zoisovih štipendijah prenesel na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, ter 

določil merila in postopek za pridobitev štipendij, njihovo višino in druge pogoje, ki so bili prej 

prepuščeni podzakonskim predpisom.  

 

Namen ZŠtip na področju Zoisovih štipendij je bilo takšno preoblikovanje sistema, ki bi 

predstavljalo močno zavezo države k razvoju lastnih kadrov in spodbujanju tistih potencialov, 

ki jih država potrebuje za povečanje konkurenčnosti in uspešnosti.  

 

V ZŠtip so se zato opustili nekateri kriteriji za pridobitev Zoisove štipendije, in sicer je bilo 

opuščeno testiranje intelektualne nadarjenosti, pomembnejši kot prej pa so postali izjemni 

dosežki in učni oziroma študijski uspeh. Kot razlog za tako spremembo je bilo navedeno, da 

testi inteligentnosti ne odkrivajo vseh nadarjenosti; s testi ni mogoče odkriti npr. umetniških 

nadarjenosti, psihomotorične nadarjenosti, socialne nadarjenosti in praktične nadarjenosti. Testi 
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odkrivajo samo potenciale, ki ni nujno, da jih otrok kasneje tudi izrazi v nadarjenem vedenju 

(aktivnostih in dosežkih), na testni rezultat (zlasti pri množičnem enkratnem testiranju) lahko 

vpliva trenutno razpoloženje učenca, motivacija in drugi ovirajoči dejavniki v učencu in zunaj 

tega. Skupinski testi inteligentnosti imajo še to omejitev, da so primerni le za presejanje (ang. 

screening), ne pa za dokončno identifikacijo nadarjenega učenca. Skupinski testi lahko tudi 

podcenjujejo otrokovo nadarjenost. Tako je na primer MFBT eden od klasičnih testov 

sposobnosti, ki ni bil konstruiran za namene odkrivanja nadarjenih, in ima vse omenjene 

pomanjkljivosti. Pri učencu odkriti potencial nadarjenosti, ki se pokaže na testih sposobnosti 

šele ob koncu osnovne šole ali celo v srednji šoli, tako ne zagotavlja, da se bo ta potencial sploh 

kdaj izrazil v izjemnih dosežkih.  

 

Kljub temu, da so bili inteligenčni in drugi testi odpravljeni, pa je moral kandidat, ki se je po 

novem lahko prijavil tudi sam, še vedno izkazati, da ga je šola identificirala kot nadarjenega. 

Druga pomembna sprememba je bila, da med merili za podelitev Zoisove štipendije ni bilo več 

dodatnih točk za kandidate s slabšim socialnoekonomskih položajem. Namesto tega je bil 

uveden dodatek k štipendiji glede na dohodek na družinskega člana. Uzakonjen je bil tudi 

dodatek za vrsto in področje izobraževanja, ki je bil uveden že s pravilnikom leta 2003 in 

katerega namen je bil, da bi omogočal zaposljivost glede na potrebe gospodarstva in trga dela. 

Ohranil se je tudi dodatek za učni oziroma študijski uspeh. 

 

2.2.1 Merila za pridobitev Zoisove štipendije 

 

Ključna novost pri podeljevanju štipendij je bila uvedba tako imenovanega kvotnega sistema. 

Kvotni sistem je pomenil, da so se štipendije podeljevale do porabe razpoložljivih sredstev, ki 

jih je za vsako leto posebej določil MDDSZ v razpisu. V sodelovanju z ministrstvi za šolstvo 

oziroma visoko šolstvo je moral MDDSZ določiti tudi metodologijo za določitev deleža 

štipendistov med osnovno šolo, srednjo šolo, višjo in visoko šolo, odstotni delež štipendistov 

za posamezne študije, metodologijo za rangiranje študentov znotraj generacije ter metodologijo 

za razvrščanje kandidatov v skladu z merili iz zakona. 

Posledica kvotnega sistema je bila, da štipendije niso več dobili vsi, ki so izpolnjevali pogoje 

iz zakona, temveč je bilo to odvisno tudi od razpoložljivih sredstev in višine kvot. Merila, ki jih 

je določil zakon glede ocen in izjemnih dosežkov, so bila tako v praksi zgolj minimalni pogoj 

za kandidiranje, dejanska višina oziroma vrednost merila, ki so jo morali doseči kandidati, da 

bi dobili štipendijo, pa je bila znana šele po objavi rezultatov razpisa.  

 

Zakon je kot pogoje za kandidiranje za Zoisovo štipendijo določil: 

 Za kandidate iz osnovnih šol: v zaključnem razredu OŠ najmanj povprečna ocena 

4,5 ter da so bili identificirani kot nadarjeni v skladu s Konceptom odkrivanja in 

dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. 

 Za kandidate iz srednjih šol: povprečna ocena najmanj 4,1 ter da so bili identificirani 

kot nadarjeni v skladu s Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi 
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dijaki v srednjem izobraževanju. Ne glede na to so za Zoisovo štipendijo lahko 

kandidirali tudi zlati maturanti. 

 Za kandidate iz višjih in visokih šol: povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 

najboljših 5 % študentov v svoji generaciji. 

 

Ne glede na zgornje pogoje glede ocen in identificirane nadarjenosti so štipendijo lahko 

pridobili tudi kandidati, ki so dosegli izjemne dosežke na posameznem področju družbenega 

življenja. 

 

Za izjemen dosežek na posameznem področju družbenega življenja se je štelo: najvišja mesta 

na državnem tekmovanju; priznanja za najboljše raziskovalne naloge; udeležba in najvišja 

mesta na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju na 

področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razvojne dejavnosti, umetnosti in športa; 

nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni 

ravni; objava znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku; drugi izjemni 

dosežki. 

 

ZŠtip je tako prek opredelitve izjemnih dosežkov ohranil možnost, da Zoisovo štipendijo dobijo 

tudi umetniško nadarjeni dijaki in študenti ne glede na učni uspeh, tem pa je dodal še uspešne 

športnike. 

 

2.2.2 Pogoji za ohranitev Zoisove štipendije 

 

S sprejetjem ZŠtip so se zaostrili tudi pogoji za ohranitev Zoisove štipendije, in sicer se je pri 

študentih zahtevana povprečna ocena dvignila na 8,5 (prej 7,0), pri dijakih pa na 4,1 (prej vsaj 

dober uspeh). Zoisovo štipendijo so lahko ne glede na oceno ohranili tudi štipendisti, ki so v 

preteklem letu dosegli javno priznan izjemen dosežek. 

 

Za dijake in študente, ki so štipendijo pridobili pred uveljavitvijo ZŠtip, so za ohranitev 

štipendije do zaključka programa izobraževanja veljali pogoji, kot so veljali po prejšnjih 

predpisih. So se pa novi pogoji uporabljali tudi za stare štipendiste, ki so nadaljevali 

izobraževanje na višji zahtevnostni stopnji. To je povzročilo, da so mnogi ostali brez štipendije 

na prehodu iz srednje šole na univerzo in na prehodu iz prve na drugo bolonjsko stopnjo. 

 

2.2.3 Višina Zoisove štipendije in dodatki 

 

Osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov je od leta 2008 znašala 61 evrov za dijake in 94 

evrov za študente. Če se je štipendist izobraževal v tujini, je štipendija brez dodatkov znašala 

122 evrov za dijaka in 188 evrov za študenta. Višina štipendije se je usklajevala enako, kot je 

bilo to določeno za transfere posameznikom in gospodinjstvom. 
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Osnovna Zoisova štipendija je bila tako za 70 oziroma 75 odstotkov višja od osnovne državne 

štipendije, ki je znašala 36 evrov za dijake in 54 evrov za študente. 

 

Zakon je določil pet dodatkov k Zoisovi štipendiji, in sicer: 

 Dodatek glede na dohodek v družini štipendista, ki se je določil tako, da so se upoštevali 

povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem koledarskem letu v 

primerjavi z zneskom minimalne plače v istem obdobju, in je znašal:  

 

Preglednica 2.2: Dodatek glede na dohodek v družini štipendista 

Dohodek na družinskega člana  

(v % od minimalne plače) 

Višina  

dodatka 

do vključno 25 % 51 evrov 

nad 25 % do vključno 40 % 41 evrov 

nad 40 % do vključno 50 % 30 evrov 

nad 50 % do vključno 60 % 20 evrov 

 

Dodatek na dohodek družine je bil za Zoisove štipendiste ukinjen leta 2012 z Zakonom 

o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). 

 

 Dodatek za vrsto in področje izobraževanja, ki je znašal 28 evrov in se je dodelil za 

vrsto in področja izobraževanja, ki jih s podzakonskim aktom, glede na potrebe trga 

dela, določil minister za delo. 

 Dodatek za učni uspeh oziroma študijski uspeh je znašal 19 evrov za dijake s povprečno 

oceno najmanj 4,10 oziroma študente s povprečno oceno najmanj 8,50, ter 35 evrov za 

dijake s povprečno oceno najmanj 4,50 oziroma študente s povprečno oceno najmanj 

9,0.  

 Dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča je pripadal štipendistu kot 

dodatek za bivanje (79 evrov) ali kot dodatek za prevoz v primestnem ali medkrajevnem 

prometu (največ 93 evrov). Zakon o prevozih v cestnem prometu je leta 2012 ukinil 

dodatek za prevoz, saj naj bi te stroške v zadostni meri pokrila subvencija za mesečno 

vozovnico. 

 Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 47 evrov. Minister za delo, je v 

soglasju z ministrom za šolstvo s podzakonskim aktom predpisal kriterije za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. 

 

2.2.4 Vračanje štipendije 

 

Razlogi, zaradi katerih je moral štipendist vrniti prejete štipendije za zadnje leto izobraževanja, 

so bili podobni kot v prvem obdobju: prekinitev izobraževanja po svoji volji ali krivdi, izguba 

statusa, sprememba programa izobraževanja brez soglasja štipenditorja ter navajanje napačnih 
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podatkov. Dodatni razlog je bila zaposlitev ali samozaposlitev, ni pa bilo več razloga 

neupravičene zavrnitve kadrovske štipendije. Prav tako tudi ni bila več predpisana obveznost 

vračila štipendije za izobraževanje v tujini, če so se štipendisti po zaključku prejemanja 

štipendije zaposlili v tujini. 

 

Vračilo se je lahko odložilo ali dovolilo obročno odplačevanje, če je do prekinitve študija prišlo 

zaradi bolezni, poškodbe ali starševstva. Vračilo je bilo možno tudi odpisati, in sicer zaradi dalj 

časa trajajoče bolezni, invalidnosti ali socialne ogroženosti.  

 

2.2.5 Gibanje števila štipendistov v drugem obdobju 

 

Podatke smo lahko pridobili iz statistike MDDSZ, in sicer od leta 2010 naprej. Podatki se tu ne 

prikazujejo za šolsko oziroma študijsko leto, ampak za koledarsko leto, in sicer kot povprečno 

število prejemnikov po mesecih. To pomeni, da na primer podatek za leto 2010 bolj ustreza 

stanju v šolskem oziroma študijskem letu 2009/10 kot stanju v letu 2010/11. 

 

Preglednica 2.3: Število prejemnikov državne in Zoisove štipendije 

Leto Skupaj 
Državne 

štipendije 

Zoisove štipendije 

Skupaj Dijaki Študenti 

2010 51.975 38.691 13.284 6.131 7.153 

2011 53.740 41.832 11.908 5.687 6.221 

2012 39.529 28.858 10.671 5.298 5.373 

2013 32.360 22.813 9.547 4.992 4.555 

Sprememba -19.615 -15.878 -3.737 -1.139 -2.598 

Vir: MDDSZ. 

 

Na začetku drugega obdobja je bil število prejemnikov državnih in Zoisovih štipendij na enaki 

ravni kot ob koncu prvega obdobja. Nato se je, predvsem zaradi proračunskega varčevanja v 

času gospodarske krize, število prejemnikov močno zmanjšalo – državnih štipendij za 45 % 

glede na leto 2011, Zoisovih pa za 28 % glede na leto 2010. Prišlo je tudi do spremembe 

strukture med Zoisovimi štipendisti, saj je število dijakov v letu 2013 preseglo število 

študentov. 

 

2.3 Tretje obdobje: od leta 2014 naprej 

 

Naslednja sprememba sistema Zoisovih štipendij je bila leta 2014, ko je začel veljati nov 

štipendijski zakon (ZŠtip-1). Uvedla se je nova štipendija za deficitarne poklice, ki je bila 

namenjena spodbujanju šolanja na področjih, za katere je na trgu dela primanjkovalo kadrov, 

ter spremenila ureditev kadrovskih štipendij in štipendij za študij v tujini (poimenovana Ad 

futura). 
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ZŠtip-1 je prinesel tudi novo opredelitev Zoisove štipendije in njenega namena. Današnji 

pomen Zoisove štipendije je tako opredeljen v 21. členu ZŠtip-1, in sicer, da so Zoisove 

štipendije namenjene 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.  

 

Takšna opredelitev pomeni, da se je namen Zoisove štipendije spremenil iz »štipendije za 

nadarjene« v »štipendijo za dosežke«. Skladno s takšno redefinicijo namena štipendije med 

pogoji za njeno pridobitev ni bilo več preverjanja oziroma identifikacije nadarjenosti. Učni 

uspeh in izjemni dosežki so postali hkratni in obvezni pogoj za vse kandidate brez izjem, ki jih 

je omogočal prejšnji zakon. Med področji, s katerih so se upoštevali izjemni dosežki, pa ni bilo 

več športa.  

 

2.3.1 Merila za pridobitev Zoisove štipendije 

 

Zakon je kot pogoje za kandidiranje za Zoisovo štipendijo določil: 

- Ustrezen učni uspeh: 

 v zaključnem razredu osnovne šole povprečna ocena najmanj 4,70 – za 

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

izobraževanja, 

 v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije v 

srednji šoli povprečna ocena najmanj 4,10 – za dijaka od vključno drugega 

letnika dalje. 

 zlati maturant ali povprečna ocena v zaključnem razredu srednje šole 

najmanj 4,10 – za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz 

srednje šole na višjo raven izobraževanja, 

 v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja  

štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečna 

ocena najmanj 8,50 ali uvrstitev med najboljših pet odstotkov v svoji 

generaciji – za študenta drugega in višjih letnikov. 

 

- Izkazan vsaj en izjemen dosežek: doseženo najvišje mesto iz znanja ali raziskovanja na 

državnih tekmovanjih, prejeto zlato ali srebrno priznanje iz znanja ali raziskovanja na 

državnih tekmovanjih, priznanje za najboljše raziskovalne naloge, udeležba in najvišje 

mesto na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in 

umetnosti, nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo, objava 

znanstveno-raziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni 

publikaciji ali zborniku, umetniško ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni 

strokovni kritiki, ter najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih. 
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Pogoji glede povprečne ocene so torej ostali enaki kot v prejšnjem zakonu, razen za povprečno 

oceno zaključnega razreda osnovne šole, kjer se je zvišal s 4,50 na 4,70. Glavna sprememba pri 

opredelitvi posebnih dosežkov, poleg izločitve športa, je bila razširitev upoštevanih tekmovanj 

tudi na področje poklicnega in strokovnega izobraževanja ter širitev upoštevanih umetniških 

del z nagrajenih tudi na tista s pozitivnimi recenzijami. Hkrati pa se je za tekmovanja iz znanja 

in raziskovanja postavil dodatni pogoj, da morajo biti sofinancirana iz javnih sredstev.  

 

Enako kot po prejšnjem zakonu so se tudi po tem zakonu štipendije podeljevale do porabe z 

razpisom določenih razpoložljivih sredstev.3 Ker so se sredstva zniževala, je to pripeljalo do 

razmer, ko so morali kandidati doseči bistveno višje pogoje od tistih, predpisanih z zakonom. 

Po podatkih Javnega sklada so tako osnovnošolci, ki so kandidirali za Zoisovo štipendijo ob 

prehodu v srednje izobraževanje v šolskih letih 2016/17 in 2017/18 morali izkazati vsaj 4 

izjemne dosežke, v letu 2017/18 pa tudi povprečno oceno najmanj 4,86 (v primerjavi z 

zakonsko zahtevano 4,70). Več kot en izjemni dosežek so morali praviloma izkazati tudi 

kandidati na srednji in višji in visokošolski ravni izobraževanja.  

 

2.3.2 Pogoji za ohranitev Zoisove štipendije 

 

Pogoji za ohranitev Zoisove štipendije se z novim zakonom niso spremenili. Za nadaljnje 

prejemanje Zoisove štipendije je moral štipendist izpolnjevati pogoj povprečne ocene najmanj 

4,10 (dijak) oziroma 8,50 (študent) ali izkazati vsaj en ustrezen izjemni dosežek. 

 

2.3.3 Višina Zoisove štipendije in dodatki 

 

Zakon je osnovno Zoisovo štipendijo za dijaka določil v višini 120 evrov in za študenta 140 

evrov. Za izobraževanje v tujini je bila Zoisova štipendija za dijaka določena v višini 240 evrov 

in 280 evrov za študenta. Tako kot že po prejšnjem zakonu se višina usklajuje enako kot drugi 

socialni transferji.  

 

S tem so bile Zoisove štipendije določene znatno višje, kot so bile po zadnji predhodni 

uskladitvi leta 2011 (66,05 evrov za dijake in 101,78 evrov za študente). Hkrati je bilo znižano 

razmerje med študentskimi in dijaškimi štipendijami. Po prejšnjem zakonu je bilo to razmerje 

1,54, po novem pa samo še 1,17. 

 

Poleg dodatka glede na dohodek družine štipendista, ki ga je ukinil že ZUJF, in dodatka za 

prevoz, ki ga je prav tako že leta 2012 ukinil že Zakon o prevozih v cestnem prometu sta bila 

ukinjena še dodatka za vrsto in področje izobraževanja ter za učni uspeh. Danes se k Zoisovi 

                                                 
3 Zakon o štipendiranju, Uradni list RS, št. 56/13, 3. odst. 22. člena: »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.« 
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štipendiji lahko dodelita le še dva dodatka, dodatek za bivanje (80 evrov) in dodatek za posebne 

potrebe (50 evrov). 

 

Za primerjavo navajamo, da so bile državne štipendije z ZŠtip-1 določene v višini med 70 in 

190 evri glede na dohodek družine. V tem obdobju je torej prvič lahko državna štipendija višja 

od Zoisove. Pri državnih štipendijah je bil ohranjen tudi dodatek za učni uspeh v višini med 17 

in 40 evri, enako za dijake in študente, s povprečno oceno najmanj 4,0 oziroma 8,0. 

 

Vlogo dodatkov za vrsto in področje izobraževanja so prevzele štipendije za deficitarne poklice 

v enotni višini 100 evrov brez dodatkov. To štipendijo je možno prejemati hkrati z državno ali 

Zoisovo, ne pa tudi s kadrovsko štipendijo. Zoisovo štipendijo je možno prejemati hkrati s 

kadrovsko štipendijo ali štipendijo za deficitarne poklice, ne pa tudi hkrati z državno štipendijo, 

čeprav je bil dodatek za dohodek družine pri Zoisovi štipendiji ukinjen.   

 

2.3.4 Vračanje štipendije 

 

Razlogi, zaradi katerih je moral štipendist vrniti prejete štipendije, se glede na prejšnji zakon 

niso bistveno spremenili. Spremembi programa izobraževanja brez soglasja štipenditorja je bila 

dodana tudi sprememba izobraževalne ustanove, zaposlitvi pa tudi prijava na Zavodu za 

zaposlovanje. Obveznost vračila štipendije za izobraževanje v tujini, če se štipendisti po 

zaključku prejemanja štipendije niso zaposlili v Sloveniji, je bila določena za štipendije Ad 

futura, ne pa za Zoisove štipendije. 

 

Podobno kot po prejšnjem zakonu se je vračilo štipendije lahko odpisalo zaradi invalidnosti ali 

socialne ogroženost, odložilo pa, če so se tem povečale možnosti, da bo štipendija vrnjena v 

celoti. 

 

Po ZŠtip-1 se je ponovno vračala celotna štipendija, ne več le štipendija za zadnje šolsko 

oziroma študijsko leto. S spremembo ZŠtip-1 leta 2018 je bilo obdobje, za katerega se štipendija 

vrača, ponovno omejeno na zadnje leto prejemanja.  

 

2.3.5 Gibanje števila štipendistov v tretjem obdobju 

 

Podatki iz statistike MDDSZ so trenutno na voljo do leta 2018. Število prejemnikov državnih 

štipendij se je po gospodarski krizi hitro okrepilo in celo preseglo raven iz časa uvedbe prvega 

Zakona o štipendiranju, število Zoisovih štipendij pa se je še naprej zniževalo. Ob skupnem 

znižanju za 46 % je bilo upadanje števila Zoisovih štipendistov bistveno močnejše med študenti 

(za 62 %) kot med dijaki (za 31 %). Ob koncu obdobja je bilo tako dijakov, ki so prejemali 

Zoisovo štipendijo, že skoraj dvakrat več kot študentov. Skupni znesek sredstev, namenjenih 

za Zoisove štipendije, se je v tem obdobju skorajda prepolovil (z 18,0 milijonov evrov v 2014 

na 9,7 milijona evrov v 2018). 
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Preglednica 2.4: Število prejemnikov državne in Zoisove štipendije 

Leto Skupaj 
Državne 

štipendije 

Zoisove štipendije 

Skupaj Dijaki Študenti 

2014 44.179 35.480 8.699 4.422 4.277 

2015 49.859 42.435 7.424 4.383 3.041 

2016 50.657 44.562 6.095 3.807 2.288 

2017 52.287 46.983 5.304 3.405 1.899 

2018 51.023 46.361 4.662 3.036 1.626 

Sprememba 6.884 10.881 -4.037 -1.386 -2.651 

Vir: MDDSZ. 

 

Zanimiva je tudi primerjava povprečne višine Zoisovih in državnih štipendij, pri čemer pa je 

treba imeti v mislih, da višina povprečne štipendije odraža tudi spremembe v strukturi 

prejemnikov (delež študentov med Zoisovimi štipendisti, razporeditev prejemnikov državne 

štipendije po dohodkovnih razredih, delež štipendistov, upravičenih do različnih dodatkov in 

podobno). Podatke o povprečnih štipendijah je v obdobju med letoma 2007 in 2014 zbiral 

Statistični urad RS (SURS), za obdobje od leta 2014 naprej pa so dosegljivi samo podatki 

MDDSZ, objavljeni na vladnem portalu. Podatki po višini niso primerljivi, za leti 2013 in 2014 

pa vseeno kažejo enako smer spremembe. 

 

Primerjava pokaže, da je po ukinitvi dodatka za dohodek družine v letu 2012 povprečna višina 

Zoisove štipendije padla in bila celo nižja od državne. Z letom 2014, ko je stopil v veljavo novi 

Zakon o štipendiranju, pa se je močno znižala tudi povprečna višina državne štipendije. 

 

Slika 2.3: Povprečna višina državne in 

Zoisove štipendije po SURS-u. 

Vir: SURS. 
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Slika 2.4: Povprečna višina državne in Zoisove štipendije po MDDSZ 

Vir: MDDSZ. 
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3 SPLOŠNI PREGLED SISTEMOV ŠTIPENDIRANJA IN DRUGIH FINANČNIH 

VZPODBUD ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE, KI DOSEGAJO NADPOVPREČNE 

REZULTATE 

 

3.1 Opredelitev nadarjenosti 

 

Ko se sprašujemo, kdo so nadarjeni otroci, si lahko pri tem postavimo dve osnovni vprašanji. 

Kaj sploh je nadarjenost in kako jo prepoznati? Kljub dolgi zgodovini obravnavanja 

nadarjenosti ter prepoznavanja le-te, v strokovni literaturi še danes ni enoznačnega odgovora 

na nobeno od zgoraj zastavljenih vprašanj. Tradicionalno ob omembi nadarjenosti vsakdo 

pomisli na enačenje z inteligenco, in posledično s testi inteligence (IQ testi), kar pa je zdaleč 

preozko merilo, saj se s tem izključujejo ustvarjalno in umetniško nadarjeni otroci ter tisti, ki 

so nadarjeni na posebnih področjih, kot je delno tudi matematika, določene naravoslovne 

znanosti, jeziki ipd. Zato nadarjenosti ne moremo enoznačno meriti le z inteligenčnimi testi, 

kar se kljub nerazčiščeni opredelitvi nadarjenosti zaveda vse več držav (Jurisevic in Stritih, 

2012, str. 19). 

 

Predno se posvetimo opredelitvam nadarjenosti, pa naj pojasnimo še osnovno razliko med 

nadarjenostjo in talentom, ki je zapisana v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (v 

nadaljevanju SSKJ). Nadarjenost je po SSKJ neka sposobnost, ki omogoča hitro in brez večjega 

napora pridobiti si potrebno znanje oziroma gre za neko spretnost za dobro opravljanje kake 

dejavnosti (SSKJ, b.l.a). Na drugi strani je talent po SSKJ opredeljen kot velika prirojena 

sposobnost za določeno umsko ali fizično dejavnost oziroma celo kot nek dar, ki je dan 

posamezniku (SSKJ, b.l.b). 

 

Definicija nadarjenosti je različno opredeljena tako po evropskih državah, kot tudi drugod po 

svetu. Nadarjenost ni nikjer zapisana z zakonom ali točno določena, zato jo je težko definirati 

(Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 577). Nadarjenost je lahko opredeljena z različnih 

vidikov. Sternberg in Davidson (navedeno v D’Alessio, 2009, str. 7) pravita, da je nadarjenost 

nekaj, kar ljudje razvijemo v socialnem okolju, kar pomeni, da se lahko le-ta s časom in 

prostorom spreminja. Tako je treba poudariti, da je definicija nadarjenosti odvisna od države 

do države posebej.  

 

Vsaka država ima svojo politiko oziroma svoja načela. Na podlagi tega, lahko okvirno določimo 

nekatere značilnosti, kako se nadarjenost razume po posameznih državah. Večina evropskih 

držav nima uradnega merila, kako opredeliti oziroma prepoznati nadarjenost. Vsaka država si 

določa te kriterije in merila zase, saj tudi vsaka zase opisuje različne opredelitve nadarjenosti. 

Velika Britanija se na primer opira na mnenje učiteljev, kar je v osnovi subjektivno, zato imajo 

določene tudi določene kriterije, kako učitelji prepoznavajo nadarjene otroke (Knyaginina in 

Yanbarisova, 2018, str. 580–582). V Avstriji, Švici, Franciji, Romuniji, Latviji, Veliki Britaniji 

in na Madžarskem, Irski, Nizozemski, Poljski, Portugalski ter na Švedskem je zelo priznan 

način nominiranja učencev. Tudi v Sloveniji je bila ta metoda uveljavljena do leta 2014. 
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Nominacije za nadarjene učence so lahko predlagane s strani učiteljev, staršev, vrstnikov, 

učenci pa se lahko nominirajo tudi sami. Nominacije s strani učiteljev pomagajo pri 

identificiranju učencev, ki so izjemni v šolski uspešnosti, na podlagi tega pa so lahko predlagani 

tudi v posebne vsebinsko bogatejše programe. Mnenje oziroma nominacija s strani učitelja, ki 

ima večletne izkušnje na pedagoškem področju, je poznano kot izjemen dober kriterij za 

prepoznavanje nadarjenih učencev v razredu. Takšna imenovanja so podana na podlagi daljšega 

časovnega opazovanja otrok, in sicer na podlagi njihovega vedenja, in ne samo na podlagi 

šolske uspešnosti (Sękowski in Łubianka, 2015, str. 77). Na Finskem izvajajo svoje lastne 

sisteme za prepoznavanje nadarjenosti. V Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) 

in Singapurju so ta merila za določanje nadarjenosti razni testi sposobnosti ali IQ testi, medtem 

ko v Rusiji in na Kitajskem za prepoznavanje nadarjenosti dajejo prednost akademski 

uspešnosti oziroma učnemu uspehu (Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 580–582). 

 

Od države do države je tudi odvisno, kdaj je pri otrocih sploh primerno začeti določati 

nadarjenost. V ZDA so po posameznih zveznih državah na pobudo staršev pričeli s prvimi 

preizkusi že v vrtcu oziroma v mali šoli (med 5-8 let), medtem ko lahko za namene državnih 

olimpijad začnejo v preizkusih sodelovati pri kateri koli starosti. V evropskih državah je naloga 

prepoznavanja nadarjenosti predvsem prepuščena učiteljem, kar pomeni, da se začnejo prve 

metode prepoznavanja nadarjenih pri šestih letih in nato potekajo skozi celotno osnovno šolo. 

V Rusiji se lahko že med desetim in enajstim letom začnejo uvrščati na državne olimpijade, 

medtem ko v Singapurju med enajstim in dvanajstim letom prvič izvajajo IQ teste, s čimer 

določajo njihovo nadarjenost. Na Kitajskem se otroci začnejo deliti v napredne in popravne 

skupine že v prvem razredu, torej pri šestih letih starosti (Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 

577). 

 

Kot smo omenili, se pojem nadarjenosti razvija v družbenem okolju, ki nas obdaja. Zato se 

nadarjenost razlikuje med različnimi kulturami. Prav tako je odvisno od okolja, v katerem 

živimo, glede na socialne in politične razmere, s katerimi smo obdani in kako nam ti dejavniki 

omogočajo možnosti za razvoj nadarjenosti. Nadarjenost je torej izraz, ki nakazuje na visoko 

oz. veliko sposobnost v eni ali več stvareh. Prav tako si za pojem nadarjenosti presojevalci 

želijo, da ne bi bil enačen z visokim IQ-jem, kar pa se v veliko držav še vedno dogaja, saj 

nadarjenost otrok preverjajo z IQ testi (Nicpon in Pfeiffer, 2011, str. 294). 

 

Večina opredelitev nadarjenosti vključuje povezavo z inteligenco. Vendar tudi inteligence 

poznamo več vrst (Pfeiffer, 2002, str. 35). Pfeiffer (navedeno v Pfeiffer, 2002, str. 35) navaja, 

da je inteligenca ciljno usmerjena miselna dejavnost zaznamovana z učinkovitim reševanjem 

problemov, kritičnim razmišljanjem in učinkovitim sklepanjem. Medtem ko Sternberg 

(navedeno v Pfeiffer, 2002, str. 35) pravi, da inteligenca obsega mentalne sposobnosti, potrebne 

za prilagajanje na okolje, tako v oblikovanju kot izbiri le-tega. Tannenbaum (navedeno v 

Pfeiffer, 2002, str. 35) je za celovito in elegantno opredelitev nadarjenosti pripravil zvezdni 

model, ki prikazuje, da je nadarjeno vedenje rezultat petih medsebojno povezanih dejavnikov.  

Tannenbaum verjame, da otroci in mladostniki za pot do nadarjenosti ne potrebujejo le splošnih 
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in specifičnih sposobnosti za določena področja, ampak potrebujejo tudi posebne osebnostne 

lastnosti ter možnosti v okolju, v katerem se razvijajo (MacLeod, 2012, str. 16). Nadarjenost je 

po Tannebaumu rezultat interaktivnega sodelovanja dejavnikov, ki povezujejo potenciale 

nadarjenih posameznikov z uresničitvijo njihovih talentov. To so izjemno visoka inteligenca, 

izjemne specifične sposobnosti, neintelektualne lastnosti (medosebne spretnosti, motivacija, 

vztrajnost), vplivi okolja in priložnosti (podedovani geni, družinske razmere, geografske 

značilnosti…) (Juriševič in Blažič, 2012, str. 30). 

 

Tannenbaum poudarja, da je »dejavnik g« ali splošna visoka inteligenca (izraz je vpeljal 

angleški statistik Charles Spearman v začetku 20. stoletja) do neke mere odvisna od vseh 

talentov (MacLeod, 2012, str. 17). Splošna visoka inteligenca je zelo odvisna od dednosti, po 

Tannenbaumu pa jo lahko merimo s standardiziranimi testi inteligence. Vsi dosežki nadarjenih 

do neke mere zahtevajo »dejavnik g«, pri tem pa se minimalna raven razlikuje glede na področje 

akademskega študija. Izjemne specifične sposobnosti se pogosto pojavijo v zgodnjem otroštvu 

(Davidson, 2009, str. 85), čeprav se pri nekaterih pojavijo tudi v kasnejšem obdobju odraščanja 

(MacLeod, 2012, str. 17). V kombinaciji z »dejavnikom g« lahko te sposobnosti pomagajo 

posamezniku, da se izjemno dokaže na določenem področju ter da za to razvije talent 

(Davidson, 2009, str. 85). Vendar pa sama sposobnost in inteligenca ne bosta prinesla izjemnih 

dosežkov. Tannebaum poudarja, da so za le-to potrebni tudi neintelektualne oziroma 

osebnostne lastnosti, kot so motivacija, medosebne spretnosti, vztrajnost, dobra samopodoba in 

duševno zdravje, želja po izkazovanju in deljenju nekega talenta, ter pripravljenost na 

žrtvovanje kratkoročnih zadovoljstev zaradi dolgoročnega uresničevanja (MacLeod, 2012, str. 

17). Vplivi okolja, ki lahko tudi vsebujejo genetske predpogoje, so tisti, ki pri posameznemu 

nadarjenemu, oblikujejo strokovno in ustvarjalno dejavnost znotraj tistega področja, kjer so 

nadarjeni (Davidson, 2009, str. 85). Vplivi okolja so tisti, ki narekujejo ne le stopnjo, do katere 

se bo otrokova sposobnost lahko razvijala, ampak celo vrsto nadarjenosti, ki jih je družba 

pripravljena spoštovati in tolerirati, ter količino naložb, ki jih je družba pripravljena vložiti v 

razvoj teh talentov. Ti vplivi vključujejo ne le na otrokovo družino, vrstniške skupine, šolo in 

skupnost, temveč tudi na gospodarske, pravne, socialne in politične institucije države, v kateri 

se otrok vzgaja in izobražuje (MacLeod, 2012, str. 17). Zanimivo je predvsem to, da je ravno 

priložnost tista, ki na koncu določa, ali bo pri posamezniku prišlo do nadarjenosti oziroma 

izjemnega dosežka v nečem. Posameznik je lahko visoko razvit v vseh štirih drugih dejavnikih, 

vendar mu zaradi nesrečnega spleta okoliščin ne bo dano, da lahko razvije nadarjenost 

(Davidson, 2009, str. 85). Dejavniki priložnosti so tisti popolnoma nepredvidljivi dogodki v 

življenju osebe, ki so lahko ključni pri omogočanju prepoznavanja ali spodbujanja izjemnih 

potencialov. Na primer, lahko se zgodi, da učenec najde ravno pravega učitelja v ravno pravi 

fazi za razvoj svojega talenta. Tannenbaum je poudarjal, da je nadarjenost nepričakovana in da 

se lahko pojavi kjerkoli, tako v gospodarstvu, socialnem okolju, na delovnem mestu, v družini 

ali celo v samem telesu, ko pride do nenadne spremembe zdravstvenega stanja, ki bi lahko 

vplivalo na kariero (MacLeod, 2012, str. 17). 
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Slika 3.1: Tannenbaumejev zvezdni model nadarjenosti 

Vir: MacLeod, 2012, str. 16. 

 

Teh pet dejavnikov je prepleteno v obliki morske zvezde, ki ima svoje statične in dinamične 

poddejavnike (glej Sliko 3.1). Statični poddejavniki vključujejo opisne informacije v danem 

trenutku (Davidson, 2009, str. 85). Na primer, kakšni so otrokovi matematični ali bralni dosežki 

v danem trenutku, ali pa zdravstevno stanje ter odnosi z družino. Gre za dejavnike v določenem 

trentuku, ki se s časoma spremenijo (MacLeod, 2012, str. 17). Nasprotno pa dinamični 

poddejavniki vključujejo stalne miselne procese in okoliščine, ki povzročajo, da se otrokovo 

vedenje s časom spreminja. Nadarjenost predstavlja središče morske zvezde, kjer se združi vseh 

pet dejavnikov. Kljub temu, da izjemni dosežki zahtevajo doseganje vseh petih elementov na 

visokih ravneh, se bistveni minimum za vsakega od njih razlikuje glede na področje 

nadarjenosti. Na primer, da bodo vzgojitelji morda izstopali v svojih poklicih, bodo za to 

potrebovali višje stopnje določenih neintelektualnih lastnosti, kot bi jih za to potrebovali 

molekularni biologi (Davidson, 2009, str. 86). 

 

Podobno kot Tannenbaumov zvezdni model, Françoys Gagné opisuje svoj diferencirani model 

nadarjenosti (ang. Differentiated Model of Gifted and Talented), kjer pojasnjuje odnose med 

dosežki in sposobnostmi (Davidson, 2009, str. 86). Natančneje, Gagné v niz genetsko 

podedovanih sposobnosti vključuje intelektualnost (razmišljanje in spomin), ustvarjalnost 

(izvirnost in iznajdljivost), socialne sposobnosti (sposobnost medsebojnih odnosov), 

senzomotorične sposobnosti (koordinacija) in drugo (osebnostne ali paranormalne lastnosti). 

Gre za naravne sposobnosti, ki jih lahko opazimo pri vsakodnevnih nalogah, s katerimi se otroci 
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srečujejo med šolanjem. Intelektualne sposobnosti so na primer potrebne za učenje branja in 

tujih jezikov ali razumevanja novih matematičnih konceptov. Ustvarjalne sposobnosti so 

potrebne za iznajdljivo reševanje različnih problemov ter ustvarjanje izvirnih del v znanosti, 

literaturi in umetnosti. Senzomotorične sposobnosti so povezane s športom in glasbo, medtem 

ko socialne sposobnosti otroci dnevno uporabljajo v interakcijah s svojimi vrstniki, učitelji in 

starši (Gagné, 1995, str. 107). 

 

Vsak posameznik oziroma otrok ima te naravne sposobnosti razvite do neke mere, in vsaka 

takšna sposobnost se šteje za nadarjenost, ko je razvita do najvišje mere. Posameznik je lahko 

nadarjen zaradi izjemne ustvarjalnosti, visoke ravni ene od drugih naštetih sposobnosti, ali 

zaradi kombinacije le-teh. Nadarjenost in talent se na nekem področju razvijata sistematično, 

od naravnih sposobnostih, ki so dane vsakemu posamezniku, do razvitja teh, učenja in prakse 

(Davidson, 2009, str. 86). Gagné torej v svoj model poleg kognitivnih sestavin, vključuje tudi 

pomembne dejavnike, kot so okolje, učenje, ponavljanje in utrjevanje, ter neintelektualne 

dejavnike, ki osnovne posameznikove sposobnosti preoblikujejo v nek poseben talent na 

določenem področju posameznikovega udejstvovanja, in pri tem se razvije nadarjenost 

(Juriševič in Blažič, 2012, str. 30).  

 

Joseph Renzulli razlikuje med šolsko nadarjenostjo in ustvarjalno-produktivno nadarjenostjo. 

Nadarjenost za šolsko delo se osredotoča na visok IQ, izjemne dosežke in hitro prilagajanje na 

akademsko okolje (Davidson, 2009, str. 89). To nadarjenost označuje izjemnost v uporabi 

znanja (Juriševič in Blažič, 2012, str. 29), in jo je mogoče meriti s psihometričnimi testi ter 

šolskimi ocenami. Na drugi strani se ustvarjalno-produktivna nadarjenost spodbuja z okoljskimi 

vplivi in vključuje razvoj inovativnih izdelkov ali idej, ki bodo prepoznani s strani okolice kot 

izjemni produkti znanja (Davidson, 2009, str. 89). Na podlagi ustvarjalnosti Renzulli 

opredeljuje nadarjenost v trikrožnem modelu, kjer poudarja, da se morajo za dosežek 

nadarjenosti prepletati trije elementi: nadpovprečna sposobnost (splošna ali posebna), 

predanost nalogi oziroma motiviranost ter visoka stopnja ustvarjalnosti.  Poleg tega, da se 

elementi med seboj dopolnjujejo, je treba poudariti, da so si med seboj tudi enakovredni. Ena 

večjih napak je namreč ta, da se še vedno v ospredje daje nadpovprečna sposobnost, ostala dva 

elementa pa se zanemarja (Renzulli, 2011, str. 83).  
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Slika 3.2: Renzullijev trikrožni model nadarjenosti 

Vir: Renzulli, 2011, str. 83. 

 

Renzulli svoj model prikazuje kot tri prekrivajoče se kroge, kot je vidno na sliki 3.2. Ti trije 

krogi ponazarjajo povezanost in enakovrednost vseh treh elementov (Davidson, 2009, str. 89). 

Nadarjeni otroci so torej tisti, ki so sposobni razviti vse tri elemente hkrati, in jih znajo uporabiti 

na katerem koli področju človekovega delovanja. Ti otroci za ta razvoj potrebujejo široko paleto 

izobraževalnih priložnosti in sistemov, ki so namenjeni samo njim (Renzulli, 2011, str. 87).  

 

Podobno kot Renzulli, tudi Robert Sternberg pojem nadarjenosti gradi na svojih prejšnjih 

teorijah. Sternberga predvsem zanima, zakaj lahko nekateri posamezniki uporabljajo svoje 

kognitivne in ustvarjalne sposobnosti, drugi pa ne. V svojem modelu WICS (ang. Wisdom, 

Intelligence, and Creativity Synthesized), nadarjenost sestavljajo trije interaktivni in hierarhični 

elementi. To so modrost, inteligenca in ustvarjalnost, kjer je inteligenca osnova za razvoj drugih 

dveh sposobnosti. Za razvoj modrosti sta potrebna tako inteligenca kot ustvarjalnost. Slednja 

mora vsebovati nekakšno ravnotežje med analitičnim, praktičnim in ustvarjalnim vidikom 

inteligence. Ravno to ravnovesje omogoča posamezniku razvoj in ustvarjanje izvirnih idej in 

izdelkov. Poleg tega Sternberg v to ustvarjalnost vključuje osebnostne lastnosti, kot so pogum, 

strast, razumno tveganje, toleranco do dvoumnosti in samoučinkovitost. Modrost je po mnenju 

Sternberga najbolj pomembna izmed vseh treh lastnosti, ki za pravi učinek tudi potrebuje pravo 

mero ravnovesja. V tem primeru je treba le-to najti med kratkoročnimi in dolgoročnimi ter 

zunanjimi in notranjimi človeškimi interesi. Ko je to ravnovesje povezano s praktično 

inteligenco in ustvarjalnostjo, se lahko doseže neka izjemna sposobnost (Davidson, 2009, str. 

89–90).  
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V Evropi sta poznana tudi Hellerjev Münchenski model nadarjenosti ter Mönksov 

Multifaktorski model nadarjenosti. V Münchenskem modelu so opisani odnosi, ki se pojavljajo 

med nadarjenostjo in dosežki, ter prikazuje večplastnost šolskega uspeha. Heller v svojem 

modelu temelji na predpostavki, da so vsi učenci nadarjeni, in da se s primerno stimulacijo 

lahko iz tega razvije pravi talent (Sękowski in Łubianka, 2015, str. 76). Ta večdimenzionalni 

model sestavlja sedem relativno neodvisnih skupin sposobnosti (napovedovalci) iz različnih 

področij delovanja (kriterijske spremenljivke). Hkrati je nadarjenost tudi odvisna od 

osebnostnih (npr. motivacija) in socialno-okoljskih dejavnikov. Vsi našteti dejavniki 

predstavljajo nekakšne moderatorje za razvoj potenciala posameznika, ki se nahaja v vsakomur, 

do odličnih sposobnosti na različnih področjih. V skladu s tem je nadarjenost opredeljena kot 

večdimenzionalen produkt znotraj mreže nekognitivnih (npr. motivacija, nadzorovana 

pričakovanja, samo učinkovitost) in družbenih elementov ter spremenljivke povezane z 

zmogljivostjo (Heller, Perleth, in Lim, 2005, str. 148). Münchenski model je bil osnova za 

razvoj diagnostičnih instrumentov in posebnih izobraževalnih programov za šole (Sękowski in 

Łubianka, 2015, str. 76). 

 

Mönksov Multifaktorski model nadarjenosti se opira na Renzullijev trikrožni model 

nadarjenosti. Mönks širi Renzullijev model tako, da obravnava interakcije nadpovprečne 

sposobnosti, predanosti nalogi ter visoke stopnje ustvarjalnosti, kot del družbenega okolja, ki 

igra pomembno vlogo pri razvoju nadarjenosti. Mönks meni, da tako družinsko okolje, kot 

šolsko in vrstniško, močno vpliva na razvoj določenih osebnostnih lastnosti, s katerimi lahko 

otroci spodbudijo razvoj nadarjenosti. Poleg tega okolje kot dejavnik ne vpliva le na trenutni 

razvoj sposobnosti, temveč tudi na usmerjanje prihodnosti in podporo pri doseganju visokih 

oziroma odličnih dosežkov. Na podlagi tega je mogoče sklepati, da ugoden vpliv okolja, lastna 

angažiranost posameznika in njegove potencialne intelektualne sposobnosti dajejo optimalne 

psihološke pogoje za razvoj nadarjenosti (Sękowski in Łubianka, 2015, str. 76–77). 

 

Opredelitev nadarjenosti je torej veliko. Strokovnjaki imajo glede tega različne teorije. 

Nekatere pravijo, da je nadarjenost enaka visokemu IQ, nato druge, da je enaka visokemu 

učnemu uspehu, ali pa da je nadarjenost prikazana s posebnimi sposobnostmi, s katerimi lahko 

posameznik doseže na določenih področjih pomembne oz. izjemne dosežke. Navedli smo že, 

da ima skoraj vsaka država svoja pravila, kdaj in kako začeti prepoznavati nadarjenost. Vendar 

je vprašanje, ki se nam ob tem poraja, koliko nadarjenih se ob tem izpusti oz. izgubi? Zakaj bi 

morali določati, kdaj je primerno začeti prepoznavati nadarjenost? Zakaj je lahko otrok spoznan 

kot nadarjen v zgodnjih letih, kasneje pa ne več? Nadarjenost se lahko razvije oz. pokaže tudi 

v poznejših letih. Za te primere je poznan izraz »late bloomers«, kar bi lahko prevedli kot tisti, 

ki se pozno razcvetijo, oziroma izkazujejo možnosti za razvoj nadarjenosti v kasnejšem 

zrelostnem obdobju. Tako torej poznamo otroke, ki pokažejo nadarjenost že v zgodnjih letih, 

pa morda kasneje niti ne dosegajo več izjemnih dosežkov, in pa tiste, ki razvijejo nadarjenost 

šele v poznejših letih. Dokazano je namreč tudi to, da se višina IQ-ja lahko z leti spreminja, v 
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nekaterih primerih celo dramatično, in tudi to je eden iz vzrokov, da se lahko nadarjenost razvija 

v vseh starostnih obdobjih (Pfeiffer, 2012, str. 5–6). 

 

Kako torej opredeliti nadarjenost? Odgovor na to je več kot zapleten, saj si strokovnjaki v tem 

kar precej nasprotujejo. Na podlagi zapisanega lahko povzamemo, da je nadarjenost 

kompleksen in razvojno dinamičen pojav. Gre za medsebojno povezavo bioloških, psiholoških, 

pedagoških in psiho-socialnih dejavnikov, ter v najširšem pomenu predstavlja izjemne človeške 

dosežke (Juriševič in Blažič, 2012, str. 31). Nekateri pa celo trdijo, da nadarjenost kot taka ne 

obstaja. In zakaj takšne razlike v sami opredelitvi? Odgovor na to najverjetneje temelji na tem, 

da gre za določanje opredelitve na več različnih področjih, zato odgovorni težko sprejmejo 

kompromis o tem, kaj je pravilna opredelitev nadarjenosti. Ravno pomanjkanje strokovnega 

soglasja za opredelitev nadarjenosti v povezavi z nedoslednimi opredelitvami držav, povzroča 

zmedo pri prepoznavanju nadarjenih dijakov in študentov (Pfeiffer, 2002, str. 35). 

 

3.1.1 Koliko je dejansko nadarjenih otrok? 

 

O nadarjenosti in njeni opredelitvi je veliko razprav, tako kot tudi o njeni pogostosti ter merilnih 

sposobnostih, koga se lahko opredeli za nadarjenega (Rasmussen in Lingard, 2018, str. 12). 

Opredelitev nadarjenosti je kar precej, izraz nadarjen pa ni legalno priznan in enoten. Zato tudi 

ne preseneča, da ni mogoče priti do soglasja, koliko je dejansko nadarjenih otrok oziroma 

učencev (Pfeiffer, 2002, str. 37). Ocene se razlikujejo tako močno, da je po Renzullijevem 

bazenu talentov mogoče označiti v skupini nadpovprečnih sposobnosti za nadarjene skupno kar 

15-20 % učencev (Juriševič in Blažič, 2012, str. 29), medtem ko nekateri šolski sistemi, ki 

uporabljajo za opredelitev nadarjenosti inteligenčne teste z mejo 135, ta odstotek zmanjšajo na 

le 1 % nadarjenih učencev oziroma otrok (Pfeiffer, 2002, str. 37).  

 

Za ugotavljanje, koliko je nadarjenih otrok, so v Angliji v enem izmed poročil objavili, da je 

približno 5 % njihovega prebivalstva opredeljeno kot zelo sposobno  (ang. very able) in le 2 % 

izjemno sposobno (ang. exceptionally able) (Rasmussen in Lingard, 2018, str. 12). Na drugi 

strani Nacionalno združenje nadarjenih otrok (ang. National Association for Gifted Children, v 

nadaljevanju: NAGC) navaja, da je trenutno ocenjeno približno 6 % nadarjenih iz javnih šol, ki 

so vključeni v programe za nadarjene v ZDA (NAGC, b.l.). Medtem ko naj bi bilo v mestu 

Hamburg v Nemčiji prepoznanih za nadarjene le 0,07 % otrok (Tourón in Freeman, 2018, str. 

58). 

 

Potem so tukaj še miti, ki še vedno niso zavrženi. Eden izmed zelo poznanih je, da nadarjeni 

otroci predstavljajo od 3 % do 5 % šolske populacije, kar je bilo predstavljeno že leta 1982 v 

enem izmed Renzullijevih člankov (Renzulli, 1982). Tudi, če je v prejšnjem stoletju to držalo, 

bi bilo skoraj nemogoče trditi, da je danes temu še vedno tako. Renzulli je namreč trditev v 

svojem članku navajal na podlagi tega, da je nadarjenost enaka visokemu IQ. Ker je od te trditve 

minilo že skoraj 40 let, je prepričanje, da je 3 % do 5 %  šolske populacije nadarjene, in hkrati 

s tem prepričanje, da je nadarjenost enaka visokemu dosežku pri testiranju IQ, težko verjetno. 
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Kljub vsemu pa oba mita, tako mit o odstotku nadarjenosti, kot mit o enačenju nadarjenosti z 

visokim IQ, še vedno živita v miselnosti ljudeh (Borland, 2009, str. 236–237). 

 

3.2 Izobraževalni sistemi in sistemi štipendiranja v državah EU 

 

3.2.1 Merila in metode za opredelitev izjemnih oz. posebnih dosežkov 

 

Skandinavske države, kot tudi Japonska, ne uporabljajo nobenih posebnih meril za opredelitev 

nadarjenih dijakov in študentov. S tem bi prekršili svoja lastna načela, ki temeljijo na 

prepričanju, da morajo vsi imeti enake možnosti za izobrazbo (Knyaginina in Yanbarisova, 

2018, str. 575). Na Švedskem vsi otroci do 16. leta prejemajo enako vrsto izobrazbe. Kljub tej 

praksi homogenega izobraževanja se zdi, da Švedska skupaj z Dansko v zadnjem času preiskuje 

možnosti za posameznike z visokim potencialom. Norveška vlada je celo ustanovila skupino 

raziskovalcev, ki bi raziskala to vprašanje, čeprav bolj v smislu potenciala vseh otrok (Tourón 

in Freeman, 2018, str. 57).  

 

Skandinavske pobude, povezane z nadarjenostjo, na splošno delujejo preko privatnih združenj 

za učitelje in psihologe (Tourón in Freeman, 2018, str. 57). Kljub slabemu poudarku na 

nadarjenosti, imajo te države razvite izven šolske dejavnosti, kjer lahko mladi razvijajo svoje 

talente (Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 575). Izven šolske dejavnosti se lahko izvajajo 

v obliki klubov, kot so umetniški, športni, literarni, matematični ali zgodovinski. Otroci pa se 

lahko vključujejo tudi v razna regionalna ali državna tekmovanja. Poleg tega izven šolske 

dejavnosti vključujejo tudi poletne kampe in tečaje, kjer lahko otroci razvijejo svoje znanje o 

arhitekturi, fotografiji, astronomiji, naravoslovnih znanostih in tujih jezikih. Izobražujejo se 

lahko tudi v centrih, namenjenim umetniški dejavnosti ter pri sodelovanju v akademskih 

raziskavah v povezavi s šolami. Izven šolske dejavnosti so poleg Skandinavskih držav 

popularne tudi v Franciji, Španiji, na Irskem in v ZDA (Sękowski in Łubianka, 2015, str. 82–

83). 

 

Zelo pogosto uporabljena metoda za določanje nadarjenih otrok je nominacija s strani učiteljev. 

Le-ti nominirajo učence na podlagi učnih in izven šolskih dosežkov, ki jih dosegajo. Poleg teh 

nominacij poznamo tudi nominacije s strani staršev, vrstnikov, ali celo samo-nominacije 

(Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 582). Te metode se poslužujejo v Veliki Britaniji, 

Franciji na Poljskem in Madžarskem (Sękowski in Łubianka, 2015, str. 77), kjer strokovnjak, 

bodisi šolski svetovalec ali učitelj, upošteva tako nominacije kot ocene, medtem ko se odloča, 

katerim učencem bi lahko pripadel status nadarjenih (Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 

582). Po raziskavah so poleg nominacij  pomembni tudi različni testi inteligence in akademski 

dosežki ter uspešnost. Malo manj poudarka v evropskih državah dajejo na različne spretnostne 

teste in uspešnosti na specifičnih področjih (Tourón in Freeman, 2018, str. 60). 

 

V nadaljevanju podajamo nekaj zaznanih posebnosti po izbranih državah. 
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Danska 

 

Skandinavsko prepričanje temelji na tem, da bodo mladi razvili svoje sposobnosti ravno na ta 

način, da imajo večjo izbiro razvojnih možnosti, ne pa z opredeljevanjem, kdo je nadarjen in 

kdo ni (Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 575).  Na Danskem opredelitev nadarjenosti ne 

obstaja, oziroma je ne spodbujajo in ni uzakonjena (Reid in Boettger, 2015, str. 163). Danska 

ima močno tradicijo celovitega in nerazdeljenega šolskega sistema. Na to predvsem kaže tudi 

njihova prevladujoča vizija, ki je od nekdaj bila poimenovana kot »Šola za vse« (Rasmussen in 

Lingard, 2018, str. 5). Kljub temu je prepoznavanje razlik med posamezniki glavno vodilo 

danskega šolskega sistema. Tukaj so v glavni vlogi učitelji, ki morajo zagotavljati 

prepoznavanje potreb vsakega učenca, izbiro učnih gradiv ter metod. Vendar še vedno le nekaj 

šol posveča posebno pozornost nadarjenim, kot so Kraljeva baletna šola, ki je namenjena 

nadarjenim plesalcem, ter na primer ena izmed nižjih srednjih šol v mestu Odschrred, ki ponuja 

razne tečaje za nadarjene v matematiki. Poleg teh šol, se na Danskem pojavljajo privatne 

pobude za nadarjene, kjer izvajajo razne poletne kampe, vendar pa se v širšem in spodbujeno s 

strani države ne vodi identifikacijskih postopkov za nadarjene otroke (Reid in Boettger, 2015, 

str. 163). 

 

Finska 

 

Danski podobne smernice imajo na Finskem. Šolska zakonodaja ne omenja izrecno nadarjenih 

učencev, ampak priznava individualne razlike. Šolam se omogoča, da izvajajo pouk glede na 

starostne stopnje in sposobnosti učencev. Finska s tem močno stremi k individualizaciji. Šole 

so spodbujene k zagotavljanju več individualnih načrtov, ki omogočajo bolj raznoliko 

poučevanje. Razlikovanje izobraževanja je pri njih del splošne politike, od koder izhaja, da 

lahko iz takšnega sistema svoje koristi izvlečejo tudi nadarjeni otroci. Uradnih postopkov ali 

nominacij za nadarjene na Finskem torej ni. Kljub temu pa je trend takšen, da lahko starši sami 

izberejo šolo, ki bo ustrezala otrokovim potrebam. Nadarjenih dijakom na srednjih šolah 

omogočajo, da se udeležujejo različnih tekmovanj ali poletnih tečajev. Čeprav na Finskem ni 

posebne zakonodaje o izobraževanju nadarjenih, se zdi, da sistem deluje zelo dobro (ne le za 

nadarjene otroke), saj finski učenci redno končajo na vrhu mednarodnih ocen (na primer pri 

testiranju PISA) (Reid in Boettger, 2015, str. 163–164). 

 

Poljska 

 

Na Poljskem v zgodnji fazi otrokovega razvoja za glavne metode prepoznavanja nadarjenih 

uporabljajo nominacije s strani staršev ter psihološke preglede, ki jih izvajajo v pedagoških in 

psiholoških centrih. V osnovni in srednji šoli uporabljajo kot metodo nastope na tekmovanjih 

in turnirjih. Dijaki ter študentje se udejstvujejo na državnih in mednarodnih predmetnih 

olimpijadah, ki služijo tudi za diagnostične in selektivne namene. Zmagovalci olimpijad tako 

ne opravljajo sprejemnih izpitov, ampak so avtomatsko sprejeti na univerzitetne smeri, glede 

na predmetno olimpijado. Za prepoznavanje nadarjenih se na Poljskem uporabljajo tudi številna 
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mednarodna glasbena in umetniška tekmovanja. Poleg vsega omenjenega se na vsaki stopnji 

izobraževanja proučuje učence, ki kažejo potencial za nadarjenost, s psihološkim svetovanjem. 

Prav tako se pregleda, v katera področja so bolj usmerjeni ter kakšen je njihov IQ. Imajo tudi 

posebni svetovalni center, ki sodeluje z Akademsko gimnazijo v Torunju, s katero skupaj 

ocenjujejo učenčev kognitivni slog, ustvarjalne odnose in sposobnosti, zanimanja ter 

motivacijo. Zbrane informacije v svetovalnem centru nato dopolnijo še informacije, ki jih o 

otrocih posredujejo starši in učitelji. Poljski otroški sklad (ang. Polish Children's Fund) najprej 

sprejema nominacije staršev, vrstnikov, učiteljev, tretjih oseb in lastno nominiranje, nato pa 

sledi ocenjevanje strokovnjakov ter ocena delovnega projekta, ki ga mora potencialni nadarjeni 

izvesti oziroma pripraviti. Druga faza dodatnega preverjanja ob nominaciji so še opažanja, ki 

se navezujejo na razne poletne kampe, ki se jih otroci udejstvujejo, ter učenčev napredek na 

področju, ki se nanaša na njegove sposobnosti (Mönks in Pflüger, 2005, str. 116). 

 

Nemčija 

 

V Nemčiji lahko otroci na prošnjo oziroma zahtevo staršev začnejo osnovo šolo mlajši od šestih 

let, vendar pod pogojem, da je mogoče pričakovati, da bodo otroci pri tem uspešno sodelovali 

v kognitivnem, fizičnem in socialnem razvoju. Šole navadno takšne pobude odobrijo na delni 

podlagi poročila strokovnjaka (Mönks in Pflüger, 2005, str. 36). V smislu pospeševanja 

nadarjenosti pri učencih mešajo tudi različne starostne skupine, mlajši otroci lahko 

prisostvujejo pouku v višjih razredih (Fischer in Müller, str. 37). Učenci lahko kasneje celo 

preskakujejo razrede, za kar niso dovolj le dobri akademski dosežki, ampak so v to metodo 

prepoznavanja nadarjenih vključeni tudi psihološki pregledi, na koncu pa te odobritve 

sprejmejo na razredni konferenci. Za dodatno sodelovanje učencev na obšolskih dejavnostih 

morajo nadarjeni doseči posebna merila za izbor. Identifikacijska merila za to določijo 

organizacije, ki organizirajo te dodatne programe. Navadno se sprejmejo nominacije s strani 

učiteljev, staršev ali celo samih otrok. Pravi pogoj za pristope k tem dejavnostim so večinoma 

izredni šolski dosežki. Poleg omenjenega so v Nemčiji, predvsem na privatnih programih in 

organizacijah, identifikacijski kriteriji za prepoznavanje nadarjenosti tudi vrednosti IQ testov 

(Mönks in Pflüger, 2005, str. 36–37). 

 

Madžarska 

 

Madžarska zakonodaja nadarjene prepoznava kot učence s posebnimi izobraževalnimi 

potrebami. S sistematičnim razvojem in inovacijami so Madžari zato v zadnjih desetletjih 

prinesli pomemben napredek v izobraževanju nadarjenih. Madžarski dijaki so tradicionalno tudi 

zelo uspešni na mednarodnih tekmovanjih in olimpijadah iz matematike. Madžarski sistem 

specializiranih šol za matematično nadarjene naj bi bil izvirno njihov in prav ta sistem naj bi od 

njih prevzela tudi Rusija in ZDA. Šole in učitelji so na Madžarskem tisti, ki so odgovorni za 

prepoznavanje individualnih razlik in talentov svojih učencev, medtem ko postopek izbire in 

identifikacije nadarjenih otrok temelji na več kriterijih. Le-ti kriteriji so: uspeh v šoli, zunanji 

dosežki/tekmovanja, nominacije s strani učiteljev, nominacije s strani tretjih oseb ali nominacije 



32 

 

s strani psihologov na podlagi psiholoških testov. Preskakovanje razredov ali povezovanje 

nižjih in višjih razredov je na Madžarskem zelo redko. Nadarjenim učencem namesto tega 

nudijo poseben učni načrt, posebne tečaje, delavnice in izven šolske dejavnosti. Razpolagajo 

pa tudi s šolami za nadarjene na več različnih področjih sposobnosti, vse od intelektualnih, 

glasbenih, umetnostnih pa do športnih šol (Reid in Boettger, 2015, str. 164). 

 

Velika Britanija 

 

V Veliki Britaniji nadarjene prepoznavajo učitelji, ki imajo podana natančna navodila s 

postopki in metodami, kako opredeliti nadarjenega učenca. Ti postopki in metode so opredeljeni 

kot nekakšni standardi, ki urejajo razvoj programov usposabljanja za nadaljnji razvoj učenčevih 

sposobnosti. Šole se praviloma samostojno odločajo, kako naj se identificira nadarjene otroke. 

Predpisani koraki, ki jih imajo zapovedane v standardih, dopuščajo namreč prostor za 

upoštevanje lokalnih okoliščin, priložnosti in pobud vsake posamezne šole (Knyaginina in 

Yanbarisova, 2018, str. 582). Vendar se kljub zapisanim postopkom, tukaj pojavlja problem. 

Ker se učitelji zavedajo, kako težko in pomembno je določanje oziroma prepoznavanje 

nadarjenih, imajo s tem preveč moči, ki bi pravzaprav morala biti v rokah psihologov ali 

učiteljev, ki so specializirani za to (Reid in Boettger, 2015, str. 159).  

 

3.3 Izobraževalni sistemi in združenja za nadarjene na primeru izbranih držav 

 

V Evropi obstaja center za izobraževanje nadarjenih študentov (v ang. European center for 

gifted students' education). Ustanovili so ga leta 1988 predstavniki 11 evropskih združenj. Ima 

tri smeri delovanja: (Vainer, 2016, str. 592). 

 zakonodajne dejavnosti za izboljšanje izobraževalnega sistema ob upoštevanju posebnih 

potreb nadarjenih;  

 raziskovanje in razvoj koncepta nadarjenosti in pedagoških pristopov za nadarjen dijake 

in študente;  

 praktična podpora nadarjenih učencev (organizacija posebnih šol, poletnih taborov in 

drugo). 

 

Izjemno pomemben je tudi Evropski svet za visoko sposobne (ang. The European Council for 

High Ability, v nadaljevanju ECHA), ki je bil tudi ustanovljen leta 1988 (Tüzes, 2014). ECHA 

zagotavlja pomembno usklajevalno vlogo pri izobraževanju nadarjenih po vsej Evropi. 

Zavzema se tudi za mnenje iz širšega področja disciplin, skrbi za iskanje strokovnjakov za 

nadarjenost, in si prizadeva za prilagodljivo mednarodno politiko. Glavna dejavnost agencije 

ECHA je mreženje, kot so britansko-madžarsko raziskovanja nadarjenosti na področju vizualne 

umetnosti, izmenjave študentov in učiteljev, ter redne delavnice (Freeman, 1992). 

 

Med novejšimi pridobitvami v Evropi na tem področju lahko omenimo spletno platformo 

Tallentissimo, ki je bila ustanovljena v letu 2015. Njihov namen je povezati izjemno nadarjene 
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posameznike, njihove starše in strokovnjake, ki živijo v Evropi. Tallentissimo je platforma, na 

kateri se lahko ljudje po vsej Evropi povežejo, delijo znanje, najboljše prakse in izkušnje. 

 

Sledi pregled izobraževalnih sistemov za nadarjene po izbranih državah. 

 

Poljska 

 

Nekatere evropske države, kot so Poljska in Baltske države, uporabljajo poseben model šol za 

nadarjene, v katere sprejemajo dijake in študente na podlagi posebnih prejemnih izpitov 

(Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 575–576).  

 

Na Poljskem zakon že od leta 1991 v izobraževalnem sitemu daje poudarek tudi nadarjenim 

učencem, ki jim omogočajo individualizirane učne načrte in s tem hitrejši zaključek šolanja. 

Opozarjajo tudi na pomen tekmovanj, olimpijad in raznih turnirjev, ki jih lahko uporabljajo kot 

metode za diagnosticiranje sposobnosti učencev ter spodbujanja ustvarjalnega razmišljanja. 

Učni načrti so za različne predmete prilagojeni sposobnostim, interesom ter izobraževalnim 

zmogljivostim nadarjenega učenca. Le-ti lahko na tak način najbolj tvorno in v skladu s svojimi 

sposobnostmi sodelujejo pri pouku. Zakon na Poljskem poudarja tudi potrebo po podpori 

razvoja nadarjenih učencev, zagotovitvi pedagoškega in psihološkega nadzora ter potrebo po 

prepoznavanju nadarjenih učencev in nudenju podpore v obliki štipendij. Poljska se je že v 

prvih letih 21. stoletja lotila preoblikovanja izobraževalnega sistema. Med tem ko so s tem na 

sploh želeli izboljšati kakovost izobraževanja, so pozornost namenili tudi nadarjenim učencem. 

Poleg predpisanega individualiziranega učnega načrta so za nadarjene od takrat določeni tudi 

posebni mentorji (Mönks in Pflüger, 2005, str. 112–113). 

 

S svojim posebnim modelom šol za nadarjene, Poljaki že na predšolski ravni prepoznavajo 

otroke z glasbenimi aktivnostmi, ki jih nato napotijo v najvišje rangirane glasbene šole, medtem 

ko otroke z visokim IQ-jem, po psiholoških in pedagoških posvetih, že prej napotijo v šolo. 

Prav tako lahko ti otroci kasneje tudi preskakujejo razrede, ob vsem tem pa so deležni osebnega 

mentorstva ter se udeležujejo raznih izven šolskih dejavnosti, kot so razni krožki, tako v šolskih 

prostorih kot izven šole, in sicer na področju matematike, umetnosti, glasbe, biologije, športa 

in drugih dejavnosti, glede na učenčeve potrebe. Ob vseh teh dejavnostih se morajo izjemno 

nadarjeni učenci vseskozi udeleževati tudi psihološkega svetovanja (Mönks in Pflüger, 2005, 

str. 113). 

 

Po zaključeni osnovni šoli se nadarjeni učenci na Poljskem lahko vpišejo na Akademsko 

gimnazijo v Torunju, ki ponuja dve široki področji: humanistične in naravoslovne predmete. 

Ta gimnazija sprejema samo izjemno nadarjene učence, ki so predhodno v večstopenjskem 

kvalifikacijskem postopku dosegli odlične rezultate, ki so na osnovnošolskem nivoju dosegli 

visoke ocene, ter ki so prejeli pozitivno oceno psihološko-pedagoškega svetovalnega centra. 

Učenci obiskujejo Akademsko gimnazijo med 13. in 16. letom, nato pa med 16. in 19. letom 

razvijajo svoje sposobnosti na ciljno usmerjenih srednjih šolah ali celo na splošnih srednjih 
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šolah. Nadarjeni učenci nadaljujejo svoje izobraževanje odvisno od tega, na katerih področjih 

imajo posebno razvite sposobnosti, na različnih vrstah visokih šol (univerze ali akademije), vse 

do doktorskega naslova (Mönks in Pflüger, 2005, str. 114). 

 

Veliko šol na Poljskem daje poudarek ne samo akademskim dosežkom in visokemu IQ-ju, 

ampak tudi dejavnostim, ki spadajo pod umetnost. Le-to vzpodbuja in nadzira Ministrstvo za 

kulturo. Veliko poudarka na teh šolah dajejo predvsem glasbi, večina umetniških šol je namreč 

glasbenih, ki so na zelo visokem nivoju. Te šole omogočajo vstop tako mlajšim kot starejšim 

otrokom, nekatere od teh šol pa ponujajo pouk že v oddelku za vrtce, in tako sprejemajo otroke 

stare že od treh let dalje. Močno je vzpodbujan tudi balet in ostale umetniške dejavnosti. Na 

drugi strani daje Poljska velik poudarek tudi športno nadarjenim otrokom, in sicer v disciplinah 

kot so nogomet, smučanje, mečevanje, športna gimnastika, športna akrobatika, plavanje in 

veslanje. Razvoj nadarjenih na Poljskem je poleg vsega omenjenega podkrepljen še s sistemom 

nacionalnih in mednarodnih tekmovanj, glasbenih festivalov ter predmetnih olimpijad (Mönks 

in Pflüger, 2005, str. 114–115). 

 

Zelo pomembna struktura v izobraževanju za nadarjene na Poljskem na ravni srednješolke 

stopnje je tudi mreža srednjih šol, ki so povezane v okviru Združenja ustvarjalnih šol (ang 

Creative Schools' Association) in Združenja aktivnih šol (ang. Active School Association). S 

temi združenji se šole medsebojno podpirajo, uvajajo izobraževalne inovacije ter razvijajo 

sistem usposabljanja učiteljev za nadarjene otroke. Nadarjeni otroki, ki obiskujejo te šole, se 

uvrščajo visoko na mednarodnih predmetnih olimpijadah, združenja teh šol pa so po številu 

učencev, ki dosegajo prva mesta na olimpijadah, na prvem mestu (Mönks in Pflüger, 2005, str. 

115). 

 

Poljska za razvoj nadarjenih otrok in njihovih sposobnosti skrbi tudi s Poljskim otroškim 

skladom (ang. Polish Children's Fund), ki za nadarjene skrbi v okviru številnih specializiranih 

delavnic, kot tudi s svetovanjem skozi celo leto, ter z raznimi poletnimi kampi za mlade z 

visokimi sposobnostmi v humanističnih in naravoslovnih predmetih ter na drugi strani s 

poletnimi kampi in medsebojno povezanimi umetniški dogodki na prostem za nadarjene v 

glasbi. Mreža nevladnih organizacij je na Poljskem razmeroma dobro razvita in nekatere izmed 

njih si prizadevajo pomagati nadarjenim, zlasti na področjih kot sta glasba in vizualna umetnost. 

Ena izmed takšnih organizacij je Fundacija (ang. Foundation), katere cilj je organizacija 

nastopov, predstav in razstav, ter hkrati zagotavljanje nacionalne in tuje štipendije mladim z 

izjemnimi umetnostnimi sposobnostmi. Sredstva, ki ji dajejo takšne organizacije nadarjenih, 

gredo predvsem za plačila izobraževanja mladih v priznanih tujih šolah (Mönks in Pflüger, 

2005, str. 115). 

 

Nizozemska 

 

Nizozemsko prepričanje je, enostavno povedano, da bodo nadarjeni učenci uspeli tudi brez 

dodatne pomoči ali napotkov. Ravno zaradi tega je izobraževanje na Nizozemskem 
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tradicionalno manj osredotočeno na nadarjene oziroma izjemno nadarjene učence. Poleg tega 

je njihov celoten šolski sistem precej razslojen in daje veliko poudarka na versko usmerjenost. 

Le 30 % osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih sistemov je javnih, ostalih 70 % pa 

izvajajo tako imenovani neodvisni odbori. Te šole se nerade razlikujejo po kakovosti ali glede 

na njihovo usmerjenost za prepoznavanje nadarjenih učencev, tu igra pomembno vlogo verska 

ter izobraževalna pripadnost (šport, kultura, izobraževalna klima). Problem se pojavlja tudi v 

učiteljskem kadru. Nizozemski učitelji so sicer dobro izobraženi in usposobljeni, vendar 

nadarjeni posamezniki zaradi statusa le redko želijo postati učitelji. Pojavlja se mnogo vprašanj, 

kako sploh prepoznati in razumeti nadarjene, kakšni so primerni načini izobraževanja ter 

svetovanja, in kaj vse sploh vključuje kvalitetno izobraževanje nadarjenih. Različni pogledi na 

ta vprašanja so tudi eden izmed razlogov, da se na Nizozemskem še vedno skušajo šele 

opredeliti, kako in kaj bi bilo najbolje za nadarjene (De Boer, Minnaert, in Kamphof, 2013, str. 

134–135). 

 

Že pred gospodarsko krizo 2008, so se na pobudo raznih raziskav začele v okviru izobraževalne 

politike razvijati dejavnosti v namen nadarjenih otrok. To so bili programi, kot sta 

»Obravnavanje razlik« in »Prilagojeno učenje«, ki pa so dajali poudarek tudi na druge vrste 

talentov, ne samo kognitivni ali akademski nadarjenosti. Tako se je poleg programov 

izobraževalnih izboljšav za nadarjene učence začelo še nekaj drugih dejavnosti in projektov na 

področju razvoja talentov, kot so glasba, ples, šport, umetnost, jezik, poezija in druge. V te 

projekte je bilo vključenih več univerz, veliko število osnovnih in srednjih šol, zavodov za 

usposabljanj učiteljev ter združenj staršev. Talent je bil v tem okviru opredeljen kot neke vrste 

dar, kot naravno prirojena sposobnost, ki je jo treba razvijati, razvoj tega pa je odvisen od 

močnega podpornega okolja. Vlada je šole spodbujala, da so se čim bolj osredotočali na 

nadarjene učence. V tem okviru je Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost že pred 

krizo, od leta 2004, spodbudilo in sponzoriralo projekt imenovan »Šole z nadarjenim profilom 

v srednješolskem izobraževanju«. Cilj tega projekta je bil ustanoviti nacionalno mrežo šol, ki 

so svoje izobraževanje in svetovanje prilagodili potrebam nadarjenih učencev (De Boer idr., 

2013, str. 139). 

 

Po gospodarski krizi so na Nizozemskem začeli s tako imenovanimi znanstvenimi fokusnimi 

točkami, kamor so se vključevale univerze ter osnovne šole. S tem so želeli znanstvene 

raziskave glede nadarjenosti vključevati v vsakodnevno šolsko prakso, kar je imelo pomembno 

vlogo pri prepoznavanju nadarjenosti pri mlajših otrocih. Po letu 2008 je postalo izobraževanje 

nadarjenih in izjemno nadarjenih tudi vprašanje političnega in ne le izobraževalnega programa. 

S tem so programi za spodbujanje prepoznavanja nadarjenih, kot sta »Obravnavanje razlik« in 

»Prilagojeno učenje«, dobili drugačen pomen. Vlada je namreč začela spodbujati vse vrste šol 

na osredotočanje k nadarjenim učencem. V povezavi s tem je Ministrstvo za izobraževanje, 

kulturo in znanost dalo prednost vključujočemu oz. inkluzivnemu izobraževanju pred 

izključujočim. Gospodarska kriza je na Nizozemskem prinesla nova prepričanja, in s tem 

pozvala k razvoju nadarjenih in izjemno nadarjenih otrok (De Boer idr., 2013, str. 140). 
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Na Nizozemskem danes obstajajo različne vrste programov, namenjenih nadarjenim učencem. 

Poznamo tako imenovane »šole z nadarjenimi profili« v osnovnem in srednješolskem 

izobraževanju, šole s tako imenovanim »Leonardovim profilom« oziroma šola znotraj šole. 

Tukaj so še tako imenovani »pull-out« razredi, v katerih učence iz rednih oddelkov tako rekoč 

odstranijo za nekaj ur na teden, v namen izobraževanja z nadarjenimi vrstniki (De Boer idr., 

2013, str. 134). 

 

Kljub vsem težavam so se podajale razne pobude, glede izvajanja učnega načrta, ki ustreza 

nadarjenim učencem, in danes večina šol to tudi priznava. Študije so tudi pokazale, da se 

številne šole končno zavedajo prisotnosti nadarjenih učencev znotraj svojih institucij (De Boer 

idr., 2013, str. 140). Še vedno pa se je pojavljajo vprašanje, kaj bi morale šole storiti in kakšne 

določbe bi morale biti sprejete za primerno izobraževanje nadarjenih učencev. V osnovnih šolah 

so začeli uporabljati različne pristope, in sicer začeli so z razlikovanjem v razredu ter 

preskakovanjem razredov, oblikovali so izobraževanje v posebnih skupinah za nadarjene 

znotraj šole ter izobraževanje v »pull-out« razredih, (to je že sicer bilo znano pred tem), in pa 

nadaljevali so z »Leonardovim principom« šole znotraj šole. Še vedno pa se pojavljajo nekatere 

osnovne šole, ki za nadarjene ne ponujajo ničesar posebnega. V srednjih šolah so v okviru 

različnih dejavnosti, ki jih šole izvajajo za izobraževanje nadarjenih učencev, pričeli z 

naslednjimi trendi: Renzullijev model prepoznavanja nadarjenosti, posebni pred univerzitetni 

programi za nadarjene, individualni učni programi za nadarjene, znanstveno usmerjeni pred 

univerzitetni programi, dvojezično izobraževanje, ter vključevanje v tako imenovane mini 

fakultete (partnersko združenje med univerzami in srednjimi šolami), prirejene za nadarjene 

učence (str. 141). 

 

Francija 

 

V Franciji lahko začetke izobraževalnega sistema za nadarjene povezujemo s francoskim 

raziskovalcem Alfredom Binetom. Gre za znanega psihologa ter doktorja medicine in prava. 

Skupaj s Theodorjem Simonom sta razvila prvi test inteligence, imenovan Binet-Simon 

inteligenčni test, v katerega so bili vključeni naslednje spremenljivke: čas reakcije, zaznavanje 

barvnih razlik, spomin, presoja, sklepanje, pozornost in drugi (Vainer, 2016, str. 592).  

 

V Franciji kljub raziskovalcem, ki so se ukvarjali z nadarjenostjo, še danes ni posebne 

zakonodaje, ki bi opredeljevala nadarjenost ali zagotavljala določene izobraževalne določbe za 

nadarjene otroke. Kljub temu obstaja nacionalni kurikulum, ki vodi izobraževalne programe za 

vse učence na vsaki stopnji, in hkrati opredeljuje nacionalno priznane diplome. Več uredb in 

uradnih okrožnic ministrstva za šolstvo ugotavlja, da bi se moral francoski šolski sistem 

odzivati na raznolikost učencev in vsakemu učencu omogočiti, da dobi posebne določbe na 

svoji individualni ravni. To odpira možnosti za določbe, ki so pomembne za prepoznavanje 

nadarjenih, in sicer: potrebe po prilagajanju hitrosti učenja, različne poti do učenja in možnosti 

obogatitve vsebin v osnovni in srednji šoli, pomoč pri šolskih težavah, ocenjevanje kompetenc 

in razvoj individualiziranih programov (Mönks in Pflüger, 2005, str. 60). 



37 

 

 

V skladu z obstoječo zakonodajo si francoski šolski sistem prizadeva, da bi študentom 

zagotovili določbe za razvoj svojih potencialov. Najpogosteje uporabljene določbe so predčasni 

vpis v šolo in preskakovanje razredov, kar je na voljo v osnovnih in srednjih šolah. Kar nekaj 

javnih šol je poskušalo uresničiti idejo o individualiziranih akademskih programih, da bi rešili 

raznolikost izobraževalnih potreb. Na primer, osnovna šola v bližini Nice, je uvedla posebne 

razrede za nadarjene učence, kjer je bila velikost razreda manjša kot navadno, učitelji so bili 

zelo motivirani in so bili naklonjeni individualiziranim učnim programom znotraj posameznega 

razreda, ponujali pa so tudi možnost preskakovanja do treh razredov (Mönks in Pflüger, 2005, 

str. 61). V ta namen so ustanovili tudi poseben »kolidž« v malem mestu Vesinet, ki ga imenujejo 

pametno podeželsko mesto v okolici Pariza, ter kar 7 inštitutov v Lyonu. Te institucije 

vključujejo učence z visokim potencialom in jim za razvoj le-tega omogočajo udeležbo na 

posebnih programih. Poleg tega sprejemajo tudi učence, ki sicer obiskujejo javne šole, vendar 

jim tam program za razvoj nadarjenosti ni dovolj naklonjen (Vrignaud, Bonora, in Dreux, 2005, 

str. 216). 

 

Nekatere javne šole v sklopu rednega programa nudijo posebne uredbe za nadarjene v športu, 

glasbi in umetnosti. Učni načrt je v teh primerih prilagojen tako, da se lahko učenci sočasno s 

šolskimi obveznostmi udejstvujejo na teh določenih področjih, na katerih izkazujejo 

nadarjenost (Mönks in Pflüger, 2005, str. 62). Danes pa v Franciji za nadarjene študente 

obstajajo tudi tako imenovane vzorčne srednje šole (v ang. model high school), ki je didaktično 

prirejena za posamezne značilnosti učencev. Najbolj nadarjeni kandidati na teh šolah se lahko 

nadalje potegujejo za uvrstitev na elitne univerze (Vainer, 2016, str. 592).  

 

Nemčija  

 

Po svetovnih vojnah je v Nemčiji moralo preteči še par desetletij, da so v šolskem sistemu 

začenjali dajati poudarek na zagotavljanju optimalnih pogojev za vsakega otroka na podlagi 

notranje diferenciacije in oblikovanja elitnih posebnih šol in razredov. Izobraževanje nadarjenih 

se je pričelo v Nemčiji uveljavljati med 1980 in 1990. Danes pa ta država ponuja široko paleto 

pristopov za opredelitev, prepoznavanje in spodbujanje nadarjenosti (Ziegler, Stoeger, Harder, 

in Balestrini, 2013, str. 388). Nadarjeni otroci se identificirajo v starosti 10-12 let, za kar v 

Nemčiji uporabljajo posebno tehniko (Vainer, 2016, str. 592).  

 

Najprej moramo povedati, da je Nemčija razdeljena na 16 zveznih dežel, kar posledično 

pomeni, da ima tudi 16 različnih šolskih sistemov (Ziegler idr., 2013, str. 389–390). Izraz 

nadarjenost je omenjen le v zakonodaji nekaterih dežel, medtem ko so v večini dežel oblikovani 

predpisi, ki predstavljajo ustrezne ukrepe za dodatno podporo v zvezi z izobraževanjem 

nadarjenih (Mönks in Pflüger, 2005, str. 35). Vse zvezne dežele v zvezi z nadarjenostjo dovolijo 

tako zgodnejši vpis v osnovne šole kot preskakovanje razredov, vendar v omejeni obliki 

(Ziegler idr., 2013, str. 389–390). Poleg predčasnega vpisa v osnovno šolo in preskakovanja 

razredov, ukrepi znotraj šolskega sistema vključujejo možnost udeležbe nadarjenih učencev pri 
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pouku višjih razredov. Poleg tega za razvoj podpore nadarjenih organizirajo razne delavnice in 

sodelujejo z univerzami ter podjetji (Mönks in Pflüger, 2005, str. 36). Pet zveznih dežel nudi 

tudi možnost, da učenci v srednjih šolah, v primeru nadarjenosti, lahko napredujejo hitreje kot 

ostali vrstniki (Ziegler idr., 2013, str. 389–390).  

 

Na univerzah v Nemčiji nudijo tudi centre za promocijo nadarjenih študentov in mladih 

znanstvenikov (Vainer, 2016, str. 592). Prav tako nekatere univerze sodelujejo v partnerskih 

odnosih s srednjimi šolami, da lahko nadarjeni dijaki urejajo univerzitetne obveznosti že v času 

srednješolskega šolanja (Ziegler idr., 2013, str. 390). 

 

Druga pogosta oblika podpore nadarjenih otrok se znotraj šolskega sistema izvaja s pomočjo 

izvenšolskih učnih načrtov. V ta namen redno organizirajo razna tekmovanja, ki potekajo na 

šolah. Le-te nudijo tudi psihološko podporo nadarjenim učencem in njihovim staršem. Izven 

šole se izvajajo razni tečaji ter poletni tabori, s strani različnih izvajalcev. Nadarjeni učenci pa 

so v Nemčiji na sploh podprti na številnih tekmovanjih v vseh deželah po celotni državi (Mönks 

in Pflüger, 2005, str. 36).  Poleg tega imajo nadarjeni v Nemčiji možnost pridobiti različne 

štipendije in lahko dostopajo do posebnih akademij (Fischer in Müller, str. 32).   

 

Med štipendije, ki so dodeljene za nadarjene otroke, sodi »Nemška štipendija za učence«, ki je 

podprta s strani fundacije Roland-Berger, za zelo sposobne učence iz družin s slabšimi socio-

ekonomskimi razmerami. Podobna štipendija je tako imenovana štipendija »Inteligenca 

zmaga«, ki je sponzorirana s strani Fundacije Joachima Herza in Fundacije Roberta Boscha. 

Tudi ta štipendija se dodeljuje nadarjenim učencem iz prikrajšanih družin (Fischer in Müller, 

str. 39). 

 

Velika Britanija  

 

V Veliki Britaniji glavni pristop k izobraževanju nadarjenih temelji na načelu inkluzivnega 

pristopa. Ta pristop se osredotoča na izboljšanje izobraževanja za vse otroke, tako da nadarjeni 

učenci ostanejo v splošnih šolah in se lahko tam samo izpopolnijo (Vainer, 2016, str. 591). Zato 

ni presenetljiv podatek, da le 7 % vseh otrok obiskuje selektivne zasebne šole,  iz katerih izhaja 

veliko število izjemno uspešnih posameznikov (Tourón in Freeman, 2018, str. 58). V Angliji ni 

posebnih šol za nadarjene otroke, obstajajo pa šole s cerkveno-zborovskim petjem, glasbo, 

baletom oz. »Šola dramske umetnosti« (ang. School of Dramatic Art), ipd. Poleg tega vse šole v 

Angliji temeljijo na močni diferenciaciji usposabljanja glede na sposobnosti učencev (Vainer, 

2016, str. 591–592).  

 

Treba je zapisati, da je bila Velika Britanija pobudnica ustanovitve Nacionalnega sveta za 

nadarjene in talentirane otroke (ang. National Association for Able Children in Education, v 

nadaljevanju NACE). Organizacija je bila ustanovljena leta 1984 in združuje učitelje, šolske 

administratorje, starše nadarjenih otrok in raziskovalce. Organizacija izdaja svojo revijo 
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znanstvene in praktične usmeritve – Izobraževanje sposobnih otrok (ang. Educating able 

children) (Vainer, 2016, str. 592). 

 

3.4 Štipendije in druge finančne pomoči za posebne dosežke študentov 

 

Visoko šolstvo je marsikje po Evropi za študente in njihove družine veliko finančno breme. 

Eurydice4 ocenjuje, da v večini evropskih držav študentje plačujejo šolnine, ki so navadno tudi 

zelo visoke, kar je razvidno iz Slike 3.3. Poleg šolnin morajo študentje imeti še dodatno 

finančno preskrbo, predvsem za življenjske stroške. Ta trend prinaša še večje potrebe po 

dodatnih finančnih pomočeh, kot so štipendije ter posojila (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2018, str. 18).  

 

 

Slika 3.3: Najpogostejše šolnine na prvi stopnji, 2018/19 

Vir: European Commission/EACEA/Eurydice, 2018, str. 9. 

 

Na začetku študija vse evropske države ponujajo vsaj eno vrsto neposredne javne finančne 

podpore, bodisi štipendije ali posojila, ki so večinoma subvencionirane iz javnih sredstev. Le-

te dodelujejo v Evropi vse države, z izjemami Islandije ter Anglije v Veliki Britaniji. V 

nekaterih državah imajo štipendije in posojila ločena, v nekaterih nudijo le eno izmed njiju, v 

drugih pa jih tudi kombinirajo. Prav tako se dodeljevanje finančnih pomoči po državah razlikuje 

glede na stopnjo visokošolskega študija, kjer ima vsaka država zase določeno, na kateri stopnji 

je dodeljena določena finančna pomoč oziroma če sploh je (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2018, str. 18).  

                                                 
4 Eurydice je evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju. Mreža je zgrajena iz 42 

nacionalnih enot v 38 državah in centralne enote v Bruslju. Eurydice je vse od leta 1980 eden najpomembnejših 

strateških mehanizmov, ki so ga za spodbudo sodelovanja na področju izobraževanja ustanovili Evropska komisija 

in države članice z namenom prispevati k razumevanju izobraževalnih sistemov in politik (Eurydice Slovenija, 

b.l.) 
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Ne glede na to, da javne štipendije v visokem šolstvu obstajajo v skoraj vseh evropskih državah, 

pa se le-te določajo po različnih kriterijih. Na sliki 3.4 je razvidno, da so države porazdeljene 

med tremi vrstami štipendij in posojil, pri čemer se med mnogimi pojavljajo tudi kombinacije 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2018, str. 20). 

 

 

Slika 3.4: Glavni tipi javnih štipendij na prvi stopnji, 2018/19 

Vir: European Commission/EACEA/Eurydice, 2018, str. 21. 

 

»Need-based grants« so dodeljene za študente, ki prihajajo iz družin, ki spadajo v nižji socio-

ekonomski položaj oziroma status, in potrebujejo finančno podporo, saj je iz domačega okolja 

ne morejo dobiti. Vendar to ni edini pogoj za dodelitev te vrste štipendij. Študentje morajo za 

ohranitev te štipendije imeti tudi zadovoljiv študijski uspeh, kar določajo z doseganjem 

zadostnega števila kreditnih točk, ali s časovnim pogojem (da študij dokončajo v določenem 

času). V nekaterih visokošolskih sistemih ima študijski uspešnost še večji vpliv. Na primer na 

Madžarskem so do teh štipendij upravičeni le študentje, ki dosegajo boljše rezultate, medtem 

ko v Makedoniji upoštevajo 70 % socio-ekonomski dejavnik, preostalo pa tako študijsko 

uspešnost kot študijsko področje, na katerem je študent bolj uspešen. Številni drugi 

izobraževalni sistemi, na primer v Bolgariji, Grčiji, Italiji, Avstriji in Turčiji, za dodeljevanje 

štipendij prav tako upoštevajo akademsko uspešnost študenta (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2018, str. 20). 

 

Drugi glavni pristop dodeljevanja štipendij in posojil je nagrajevanje glede na akademsko 

uspešnost. Gre torej za dodeljevanje štipendij za najuspešnejše študente. To so na Sliki 3.4 tako 

imenovane »Merit-based grants«, ki jih lahko poimenujemo kot štipendije, pridobljene na 

podlagi dosežkov (European Commission/EACEA/Eurydice, 2018, str. 20). Ti dosežki, za 

katere se te štipendije podelijo, so na splošno različni in tudi odvisni od institucije, ki jih 

dodeljuje. Nekatere institucije merijo dosežke za štipendije glede na splošno uspešnost, ocene 

raznih testov in priporočila oziroma nominacije učiteljev. Spet druge preverjajo posameznike 
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na standardiziranih preizkusih ali s pomočjo uspešnosti ter predanosti na določenem študijskem 

področju, kot sta glasba ali matematika (Sundquist, 2018). Te štipendije se dodeljujejo v 22 

visokošolskih sistemih in so dodeljene glede na akademske dosežke, ki jih študentje dosegajo 

skozi višje šolske programe, ali na podlagi rezultatov, ki so jih dosegli že kot dijaki ob zaključku 

srednje šole oziroma na sprejemnih izpitih. Te štipendije so dodatno omejene še na specifičnost 

študija, saj lahko imajo na določenih področij študija študentje večjo možnost za pridobitev 

štipendij kot na drugih. Prav tako so te štipendije v večini visokošolskih sistemov kombinirane 

s štipendijami, vezanimi na socio-ekonomski status. Latvija ponuja dodeljevanje visokošolskih 

štipendij le na podlagi dosežkov, vendar pa v primeru izbiranja, komu dodeliti štipendijo med 

najboljšimi študenti, se le-ta dodeli tistemu, ki je v kakršnem koli smislu prikrajšan (sirote, 

invalidnost itd.) (European Commission/EACEA/Eurydice, 2018, str. 20).   

 

Preostali visokošolski sistemi ponujajo štipendije, ki se ne osredotočajo na socialno-ekonomsko 

prikrajšane študente ter tudi ne nagrajujejo uspešnosti. Z drugimi besedami so to štipendije, ki 

so namenjene široki študentski populaciji, zato so tudi poimenovane »Universally avaliable«, 

kar bi lahko prevedli kot univerzalne štipendije, ravno z namenom, da se ne privilegira nobena 

posebna kategorija. Na Malti so na primer vsi študenti za redni študij na 1. stopnji upravičeni 

do štipendije, katere višina pa je različna glede na usmeritev študija. V Luksemburgu lahko vsi 

študentje dobijo osnovno štipendijo v višini 2.000 EUR na leto, brez kakršnih koli pogojev. 

Podobno je tudi v Walesu v Veliki Britaniji, kjer je od študijskega leta 2018/19 določeno, da 

študentje prejemajo univerzalno štipendijo, za življenjske stroške, v višini 1.000 GBP oziroma 

skoraj 1.200 EUR na leto. Pri obojih so možni tudi višji zneski, vendar v tem primeru upoštevajo 

tudi finančne sposobnosti študenta ali njegovih staršev. Te štipendije so možne tudi v Danski 

Finski in Norveški, vendar se v teh primerih štipendije ne dodeli ali se zmanjša, če ima študent 

še kakšen drugi vir osebnega dohodka. Višina štipendije v teh štirih državah je odvisna tudi od 

življenjskih razmer, starosti študenta ali števila doseženih kreditnih točk (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2018, str. 20–21).  

 

Univerzalne štipendije so v državah, ki jih ponujajo, najbolj prisotne, saj so določene brez ali z 

izjemno malo kriteriji za določanje upravičencev do štipendiranja. Ti odstotki se gibljejo kar 

med 88 % in 93 % na Malti, Švedskem in v Danski. Med 70 % in 80 % je prejemnikov teh 

štipendij v Luksemburgu in Finski, med tem ko jih je v Walesu in Severni Irski nekje med 57 

% in 64 %. Na Norveškem se ta procent upravičencev giblje okoli 50 %, saj je prvotno finančna 

pomoč dana kot posojilo, pri čemer se lahko 40 % posojila kasneje pretvori v štipendijo, in še 

to le za tiste študente, ki ne živijo s svojimi starši in ki naredijo vse izpite (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2018, str. 22–23). 

 

V visokošolskih sistemih, kjer se dodeljujejo štipendije glede na socio-ekonomske potrebe, je 

delež prejemnikov v večini primerov pod 50 %. Relativno visok delež upravičencev je 

zabeležen na Irskem (43 %), sledijo Francija (33 %), Nizozemska (32 %) in Španija (28 %). V 

19 sistemih, ki nudijo štipendije na podlagi socio-ekonomskih potreb manj kot četrtina 

študentov koristi to podporo. V nekaterih od teh (Češka, Grčija, Hrvaška, Litva, Romunija, 
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Švica in Makedonija) je delež upravičencev pod 10 %, medtem ko na Češkem in v Grčiji le 

približno 1 % študentov prejema štipendije na podlagi potreb (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2018, str. 23). 

 

Glede na to, da so štipendije na podlagi akademske uspešnosti najbolj ciljno usmerjene, ni 

presenetljivo, da so navadno dodeljene le majhnemu številu oziroma odstotku študentov. 

Odstotek upravičencev za te vrste štipendij po evropskih državah znaša manj kot 10 % 

European Commission/EACEA/Eurydice, 2018, str. 23). 

 

3.5 Sistemi štipendiranja v drugih državah 

 

3.5.1 Merila in metode za prepoznavanje nadarjenosti 

 

V ZDA so glede izobraževanja in na področju vzgoje glede nadarjenih zelo dejavni, vendar se 

močno kaže neenotnost v vzgojno-izobraževalni politiki ter v opredelitvi nadarjenosti (Juriševič 

in Blažič, 2012, str. 18). V veliki večini vse odločitve v zvezi z obravnavanjem nadarjenih 

prevzamejo na ravni zveznih držav ali celo bolj lokalno, kot na primer na ravni posamezne šole. 

Tako so številne ameriške zvezne države razvile programe za identificiranje nadarjenih otrok, 

kot so prostovoljna testiranja, s čimer jim nato dodelijo dostop do posebnih izobraževalnih 

programov (Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 575). 

 

V eni izmed raziskav je bilo dokazano, da se zvezne države v ZDA med seboj razlikujejo že v 

samem pojmovanju nadarjenosti. V nekaterih se omenja izraz nadarjenost in talent, v drugih 

samo nadarjenost, spet v tretjih učenci z velikimi sposobnostmi. Nadalje se po zveznih državah 

razlikujejo v tem, kaj je pravzaprav definicija nadarjenosti. Največ zveznih držav s pojmom 

nadarjenost povezuje izraz inteligenca, tej sledijo visoki dosežki, ustvarjalnosti nato sledijo 

specifične opredelitve, kot na primer umetniški talent. V povezovanju z nadarjenostjo pa se 

pojavijo tudi zmožnosti vodenja ter motivacija (Mcclain in Pfeiffer, 2012, str. 65–66).  

 

Poleg omenjenih testiranj v ZDA, le-ti uporabljajo za metode prepoznavanja nadarjenosti še 

druge posebne teste, vendar pa se tudi to razlikuje med posameznimi zveznimi državami 

(Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 581). Skupno kar 33 zveznih držav za prepoznavanje 

nadarjenosti uporablja inteligenčne teste in teste sposobnosti oz. dosežkov. Nekatere zvezne 

države uporabljajo nominacije s strani staršev in/ali učiteljev, druge pri tem ocenjujejo vedenje. 

Poleg teh metod se pojavljajo tudi testi ustvarjalnosti (Mcclain in Pfeiffer, 2012, str. 68–69). 

 

V ZDA za prepoznavanje nadarjenosti obstajajo tudi neodvisne organizacije, kot je na primer 

»Talent Search«. Le-ta vsako leto po celotni državi izvaja razne teste in preizkuse, navadno 

med učenci v sedmem razredu, ki dosegajo 3 odstotni vrh na obveznih državnih standardiziranih 

testih (Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 581). Druge pomembne organizacije za nadarjene 

v ZDA so še: NAGC, Ameriško združenje za nadarjene otroke (ang. American Association for 

Gifted Children), Združenje ameriških fakultet in univerz (ang. the Association of American 
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Colleges and Universities), Združenje staršev in učiteljev (ang. Parent Teacher Association), 

Ameriško psihološko združenje (ang. the American Psychological Association) (Vainer, 2016, 

str. 592). 

 

V Rusiji je sistem za odkrivanje in podpiranje nadarjenih zakonsko urejen na državni ravni. 

Tako imajo cilje za prepoznavanje nadarjenih otrok, in za njihov razvoj, določene v Konceptu 

za nacionalni sistem za identifikacijo in razvoj nadarjenih mlade populacije. Prav tako imajo 

določen zakon, ki je osrednji akt za prepoznavanje in podporo nadarjenih (Knyaginina in 

Yanbarisova, 2018, str. 576). 

 

Mnoge ruske univerze kot edino merilo za dodelitev posebnih štipendij za nadarjene študente 

uporabljajo državni izpit (ang. Unified State Exam, v nadaljevanju USE), kjer morajo študentje 

doseči najvišje rezultate. Vendar pa se je izkazalo, da se navadno študentje, ki so sprejeti na 

univerze na podlagi dosežkov na ruskih olimpijadah, večinoma izkažejo kot boljši študenti, kot 

tisti, ki jih sprejemajo na podlagi USE (Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 580). 

 

Olimpijade so precej razširjene po celem svetu. Tukaj prvotno govorimo o državnih 

olimpijadah, iz katerih se najboljši udeleženci uvrstijo na mednarodno raven olimpijad. 

Državne olimpijade so v večini držav (Rusija, Indija, Irska, Finska, ZDA, Madžarska itd.) 

financirane s pomočjo države, medtem ko se v nekaterih primerih v ZDA financirajo tudi s 

zasebnimi fundacijami. Za šolske otroke je navadno udeležba na olimpijadah zastonj, kljub 

temu pa v nekaterih šolah v ZDA zahtevajo določene finančne prispevke za udeležbo 

(Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 579). 

 

V Singapurju morajo otroci opraviti posebne IQ teste, ki se izvajajo enkrat letno za otroke stare 

med enajstim in dvanajstim letom starosti. Najboljši udeleženci se s temi testi uvrstijo v elitne 

šole, stroške za njihovo izobraževanje oziroma šolnino pa pri tem v celoti krije država 

(Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 581). 

 

Na Kitajskem učence sprejemajo s posebnim izpitom že v prvi razred osnovne šole, in s tem že 

precej zgodaj delijo učence v »napredne« in »popravne«. Na tej razdelitvi temelji tudi nadaljnje 

odločanje za specializacijo učencev v višjih razredih. Učenci, ki se izkažejo za najbolj uspešne, 

se nato lahko vpišejo v najboljše srednje šole, kar pa je različno tudi od province do province. 

Vsaka od teh ima svojo hierarhijo srednjih šol, kjer najboljša, z najbolj nadarjenimi dijaki, 

prejme državno podporo, pravico do selektivnih vpisov ter vključevanje tujih učiteljev in 

dijakov. Vpisi na univerze so prav tako pogojeni s tako imenovanim zaključnim izpitom po 

končanju srednje šole. Nato na univerzah sledijo še sprejemni izpiti, ki pa jih dijaki oziroma 

bodoči študentje lahko opravljajo samo za področja, iz katerih so opravili tudi zaključne izpite. 

Poleg tega so pri teh vpisih prisotne zelo visoke šolnine, zato so te šole dosegljive le za tiste, 

katerih starši zmorejo plačevanje teh šolnin. Ko mladi dosežejo visoko izobrazbo, to na 

Kitajskem pogosto enačijo tudi z dokazom nadarjenosti (Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 

576 in 580).  
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3.5.2 Štipendije in druge finančne pomoči za posebne dosežke 

 

Program štipendiranja za nadarjene v Rusiji vključuje štipendije predsednika Ruske federacije, 

štipendije vlade Ruske federacije, osebne štipendije, ki se podeljujejo v spomin pomembnim 

osebnostim iz znanosti in politike, štipendije v memorial Alexandra von Stieglitza, natečaj za 

štipendije v memorial Vladimirja Potanina in druge (Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 

583). Višino oziroma znesek štipendij, ki so vzpostavljene s strani predsednika in vlade, ter 

postopek za njihovo izplačilo, določa predsednik ali vlada Ruske federacije (»Russian 

Federation – Federal Law No. 273 of 29 December 2012 on Education«, člen 36). Nagrade za 

nadarjene je z letom 2015 začel, na ukaz ruskega predsednika, podeljevati Sistem štipendij za 

nadarjeno mladino. Nagrade oziroma štipendije namenjene nadarjenim se izplačajo tistim 

učencem, ki imajo dobre dosežke v šoli, ter ki so se pripravljeni zaposliti v Ruski federaciji in 

v ta namen podpišejo pogodbo že med študijem (Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 583). 

 

Štipendije za nadarjene v Rusiji prejmejo tudi zmagovalci olimpijad (gre za olimpijade na 

nacionalni ravni), drugo uvrščeni na določenih olimpijadah in pa tisti, ki na sploh sodelujejo na 

več olimpijadah, kot v znak priznanja določenemu seznamu dosežkov (Knyaginina in 

Yanbarisova, 2018, str. 583). Tukaj govorimo o vse-ruskih olimpijadah in študentskih 

olimpijadah, ki potekajo znotraj Ruske federacije. Vse-ruske olimpijade in študentske 

olimpijade v prvi vrsti prirejajo z namenom, da prepoznajo nadarjene učence, ter da razvijejo 

njihovo zanimanje za znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Federalni izvršni organ, ki je 

odgovoren za pravno ureditev na področju splošnega šolstva, navadno odobri postopke ter 

pogoje izvedbe vse-ruske olimpijade za šolarje, vključno s seznamom splošnih izobraževalnih 

predmetov, ki bodo temelj vse-ruske olimpijade (»Russian Federation – Federal Law No. 273 

of 29 December 2012 on Education«, člen 77). Zmagovalci na vse-ruskih olimpijadah prejmejo 

predsedniške štipendije v višini 60.000 RUB (850 EUR), medtem ko drugo uvrščeni prejmejo 

predsedniško štipendijo v višini 30.000 RUB (430 EUR). Poleg tega lahko prejmejo še 

štipendije guvernerjev in mest, ki pa se večinoma izplačujejo iz vladnih proračunov. Prav tako 

so štipendije za bodoče študente, ki so zmagali na olimpijadah, vzpostavile tudi številne ruske 

univerze (Knyaginina in Yanbarisova, 2018, str. 583). 

 

3.6 Dejavniki, ki vplivajo na doseganje izjemnih dosežkov  

 

3.6.1 Socialno-ekonomska diferenciacija 

 

Socialna stratifikacija je eden izmed osrednjih pojmov sociologije. Uporablja se za opis družbe 

ali skupnosti, v kateri so določeni posamezniki, družine ali skupine razvrščeni v hierarhične 

strukture, ki pomagajo določiti, kdo nadzoruje dostop do družbeno vrednotnih lastnosti, kot so 

moč, bogastvo in status. Kako se posameznik razvršča po hierarhični družbeni strukturi, je 

odvisno od njegovega socialno-ekonomskega položaja (Brese in Mirazchiyski, 2013, str. 22). 

Pomembno je poudariti, da so si vsi otroci različni in izhajajo iz različnih družin ter socialno-
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ekonomskih okolij, in na to, kako dobro lahko dosegajo dobre učne uspehe ali posebne dosežke, 

vplivajo tudi ti dejavniki. Dokazano je, da otroci iz revnejših družin v šoli težje dosegajo dobre 

rezultate, in ne le to, veliko takšnih otrok šolanja ne dokonča (OECD, 2010, str. 3). Nekateri 

trdijo, da je mit, da je nadarjenost enaka visokemu IQ, eden od razlogov za močno podcenjenost 

otrok z nižjim socialno-ekonomskim statusom iz rasnih, etničnih in jezikovnih manjšin v 

programih nadarjenih (Pfeiffer, 2012, str. 4). 

 

Razširjeno je mnenje, da bodo posamezniki reproducirali svoj socialni status in bodo živeli po 

normah le-tega. V povezavi z izobraževanjem to navadno pomeni, da se bodo otroci, ki izhajajo 

iz delavskih družin, verjetneje sami izšolali za podobne poklice. Ne glede na to, kako socio-

ekonomski položaj neposredno vpliva na dosežke učencev, lahko segregacija socialnih 

razredov med drugim vpliva tudi na želje oziroma ambicije posameznika po višji stopnji 

izobrazbe. Otroci iz socialno nižjih razredov imajo lahko v sebi prav tako sposobnosti za 

doseganje izjemnih dosežkov kot otroci iz višjih družbenih razredov, vendar so navadno precej 

manj motivirani za nadaljevanje študija (Brese in Mirazchiyski, 2013, str. 22). S socio-

ekonomskimi dejavniki je povezana tudi družinska klima in vzgojni slog. Vzgojni slog, ki naj 

bi podpiral razvoj nadarjenosti, mora vključevati uravnoteženo stopnjo motivacije, svobode in 

pritiska. Prav tako mora biti pri tem prisotna srednja raven nadzora in discipline, ki mora biti 

ravno pravšnja za doseganje pozitivnega čustvenega odnosa (Perleth in Wilde, 2009, str. 328). 

Poleg tega se  pri starših pojavlja trend visokih pričakovanj glede dosežkov svojih otrok, ki pa 

je ponovno večji pri višjih družbenih razredih kot pri nižjih. To tudi vpliva na izbiro šole, kar 

pogosto vodi do socialne in etnične segregacije v šolskih institucijah (Brese in Mirazchiyski, 

2013, str. 22). 

 

Številne študije kažejo, da večina otrok, ki se skušajo dokazati za nadarjene, izhajajo iz vrst 

premožnejših in bolj izobraženih družin. V eni izmed študij je dokazano celo to, da je imelo 90 

% staršev nadarjenih otrok izkušnje s študiranjem na fakultetah, več kot polovica pa jih je 

zagotovo imela diplomo (Brody in Mills, 2005, str. 105). Podobne rezultate oziroma povezave 

povezujejo tudi pri testiranju PISA, kjer se kaže pomemben odnos med uspešnostjo študentov 

in socialno-ekonomskim ozadjem. Pri testiranju PISA se jasno in za vsako sodelujočo državo 

pokaže, da imajo študenti z nižjim socialno-ekonomskim statusom v povprečju šibkejše 

opismenjevanje in računanje kot tisti iz višjega socialno-ekonomskega ozadja (OECD, 2010, 

str. 10). 

 

Dejstvo je, da otroci, opredeljeni kot nadarjeni, pogosto izvirajo iz bogatih in intelektualnih 

družin srednjega in višjega sloja. Te družine otrokom zagotavljajo denarna in intelektualna 

sredstva za razvoj nadarjenosti (Perleth in Wilde, 2009, str. 328).  

 

3.6.2 Spolna diferenciacija 

 

Številne študije so tudi pokazale, da družine v večini kultur spodbujajo dečke bolj kot deklice, 

da so neodvisni in sposobni prevzeti odgovornost, in da to spremeni njihov pristop do šole in 
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dela (Reichenberg in Landau, 2009, str. 876). V večini raziskav o nadarjenosti, kjer preverjajo 

vzorce med deklicami in dečki, slednji vedno nekoliko presegajo deklice, ne glede na način 

vzorčenja. Na primer v raziskavi »Marburški projekt nadarjenosti«, je bil glede na inteligenco 

izbran vzorec več kot 7000 osnovnošolskih otrok, pri čemer je nato po spolu vzorec obsegal 56 

% dečkov in 43 % deklic. Tudi »Münchenska študija«, v sklopu Nemške longitudinalne študije, 

je na področju doseganju visokih sposobnosti med visoko intelektualno nadarjenimi prepoznala 

več fantov kot deklet (Perleth in Wilde, 2009, str. 329). Freeman (navedeno v Reichenberg in 

Landau, 2009, str. 876) je ugotovil, da starši identificirajo svoje otroke za nadarjene v razmerju 

dva dečka na eno deklico.  

 

Talenti oziroma nadarjenosti deklet in fantov je navadno porazdeljena na različna področja. 

Dekleta so pogosteje izbrana kot nadarjena zaradi svojih visokih glasbenih ali socialnih 

sposobnosti ter sposobnosti v jezikih, medtem ko je za fante značilno, da so bolj prostorsko ali 

matematično nadarjeni. Razlike med spoloma so še bolj izrazite, ko gre za interese in 

dejavnosti. Te razlike gredo vedno v tradicionalno smer, fantje se bolj zanimajo za naravoslovje 

in matematiko, dekleta pa imajo raje umetnost, humanistiko in jezike. V tem pogledu se 

nadarjeni otroci ne razlikujejo od vrstnikov s povprečnimi sposobnostmi (Perleth in Wilde, 

2009, str. 329–330). Ugotovitve kažejo na to, da je nadarjenost bolje sprejeta pri dečkih kot pri 

deklicah (Reichenberg in Landau, 2009, str. 378).  

 

Fantje naj bi dobivali tudi več pozornosti s strani učiteljev, ki jih spodbujajo k razmišljanju in 

samo-učinkovitosti. Dekleta, na drugi strani, s strani učiteljev pogosteje dobijo že pripravljene 

rešitve in odgovore, in jih ne spodbujajo k samostojnemu delu. Fantje navadno tudi zelo cenijo 

učni uspeh in ob tem pričakujejo, da jih bo to privedlo do nenehnih visokih dosežkov, medtem 

ko ima veliko deklet strah pred uspehom (Reichenberg in Landau, 2009, str. 378).  

 

Kljub temu pa se v Veliki Britaniji pojavlja trend, kjer deklice pri 16 letih dosegajo višje ocene 

na državnem preizkusu, kot pa dečki pri vseh predmetih, razen fizike (pri starosti 18 let). O 

podobnih ugotovitvah so poročali tudi v ZDA in Avstralija (Reichenberg in Landau, 2009, str. 

877). 

 

Na splošno ta opažanja kažejo, da je nadarjenost bolj naravno sprejeta in manj nasprotovana pri 

dečkih kot pri deklicah. Ženske svoje dosežke sprejemajo kot rezultat predanosti, vztrajnosti in 

vrednot, medtem ko moški to enačijo z inteligenco (Reichenberg in Landau, 2009, str. 878).  
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4 ŠTUDIJE PRIMEROV IZBRANIH DRŽAV EU 

 

4.1 Uvod 

 

V tem delu analize prikazujemo rezultate študij primerov sedmih držav članic EU. Namen študij 

je bil poiskati morebitne primerjalne ureditve slovenski in identificirati druge dobre prakse na 

področju podpore dijakom in študentom z izjemni dosežki ter nadarjenim. Države smo izbrali 

v dogovoru z naročnikom glede na rezultate preliminarne analize ter splošnega horizontalnega 

pregleda sistemov štipendiranja in drugih spodbud za dijake in študente (drugi sklop analize). 

Pri pripravi študij primerov so poleg osnovne raziskovalne skupine projekta sodelovale tudi dr. 

Maruša Hauptman Komotar (Nizozemska in Velika Britanija), Anja Jezernik (Nemčija in 

Poljska), Veronika Novak (Francija), Karmen Šimac (Italija) in Maglica Plejić (Hrvaška). 

 

Študije primerov nam omogočajo podroben vpogled v problematiko in rešitve posameznih 

držav. Pripravljene so bile s pomočjo analize zakonodaje, relevantnih študij in institucionalnih 

poročil ter, kjer je bilo mogoče, tudi s pomočjo neposrednih konzultacij s strokovnjaki iz 

izbranih držav. Struktura študij sledi enotnemu vzorcu, ki ustreza raziskovalnim vprašanjem, 

postavljenim v sami projektni dokumentaciji. To nam je tudi omogočilo, da smo lahko ključne 

ugotovitve povzeli v obliki tabel. V pričujočem poročilu najprej podajamo tabele za vse 

analizirane države, temu pa sledijo besedila posameznih študij primerov. 

 

Države so prikazane po naslednjem, vsebinsko logičnem vrstnem redu: 

1. Nemčija (NE) kot država z razvejanim sistemov štipendiranja z vključevanjem 

regionalne ravni in zasebnega sektorja, 

2. Združeno kraljestvo (ZK) kot država, ki delo z nadarjenimi učenci izvaja predvsem z 

inkluzivnimi mehanizmi znotraj enotnega sistema izobraževanja, 

3. Poljska (PL) kot nova članica EU, ki je ohranila oziroma uvedla določene sisteme 

finančnih spodbud za posebej nadarjene, 

4. Hrvaška (HR) kot država s Sloveniji primerljivim podedovanim sistemom, ki pa je v 

celoti opustila posebne štipendije za nadarjene na državni ravni, 

5. Francija (FR) kot država, ki s štipendijami nagrajuje izjemne dosežke dijakov in 

študentov iz socialno depriviligiranih okolij, 

6. Italija (IT) kot država, ki je dolgo zavračala kakršne koli posebne spodbude za 

nadarjene, da to ne bi ustvarjalo dodatne neenakosti v izobraževalnem sistemu, 

7. Nizozemska (NL) kot primer države, ki v zadnjem času uvaja posebne oblike dela in 

spodbud za nadarjene oziroma uspešne, kljub temu, da v osnovi sledi egalitarni logiki, 

ki je značilna predvsem za skandinavske države. 

 

4.2 Glavne ugotovitve 

 

Osnovna splošna ugotovitev je, da večina držav daje prednost načinu dela z nadarjenimi in 

njihovemu spodbujanju skozi sam učni proces pred neposrednimi finančnimi spodbudami 
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oziroma štipendijami. Hkrati pa so študije primerov pokazale veliko raznolikost izobraževalnih 

sistemov in pristopa k finančnim spodbudam in delu z nadarjenimi nasploh.  

 

Čeprav je bilo nemogoče izluščiti prevladujoč 'evropski model', saj tak ne obstaja, tukaj 

povzemamo glavne ugotovitve in primere posameznih dobrih praks, ki lahko bile relevantne 

tudi za prenovo sistema Zoisovega štipendiranja.  

 

Zaradi različnega razumevanja pojma nadarjenosti države praviloma nimajo zakonsko 

opredeljene definicije nadarjenosti, izjema je HR z zelo celovito definicijo. Prav tako tudi 

nimajo vnaprej določenega ciljnega deleža nadarjenih, obstajajo pa posamezne ocene 

dejanskega deleža. Te se za najbolj nadarjene (po merilu IQ>130) gibljejo med 2 in 2,5 %, za 

širše pojmovano nadarjenost pa med 5 in 10 %.  

 

Države za identifikacijo nadarjenih uporabljajo nabor različnih metod, ki, glede na državo, 

obsegajo vse od IQ in drugih psiholoških testov (sposobnost, potencial, osebnostne lastnosti), 

akademskih dosežkov (učni uspeh), dosežkov na tekmovanjih, mnenja učiteljev in šolskih 

psihologov, razgovore s starši, otroki in vrstniško skupino, opazovanje in spremljanje učencev 

ter samo-nominacijo. Predvsem ZK daje veliko poudarka razgovorom z mladimi, tako 

imenovanimi viri skupnosti in celoviti oceni dela in uspeha otroka. 

 

Večji poudarek kot finančnim spodbudam se praviloma daje načinu dela z nadarjenimi. 

Vse države imajo pa izdelana priporočila ali strokovne podlage za delo za nadarjenimi. 

Nekatere države nadarjene z zakonom opredeljujejo kot otroke s posebnimi potrebami (PL, 

HR, FR, IT). V šolah delo z nadarjenimi obsega zelo široko paleto ukrepov, na primer 

psihološko podporo, zgodnejši začetek šolanja, vključevanje v višje razrede, preskakovanje 

razredov ali opravljanje dveh razredov v enem šolskem letu, ločene razredi za nadarjene, 

individualne programe in mentorje, dodatno snov in aktivnosti v okviru pouka. Poleg tega 

obstajajo tudi številne izven šolske dejavnosti za nadarjene, kot so poletni tečaji in tabori, 

tekmovanja, socialne mreže. V vseh državah razen HR obstajajo tudi posebne šole za nadarjene 

oziroma izjemno uspešne, ki so z izjemo PL v domeni zasebnega sektorja. 

 

Nekatere države nimajo posebnega sistema štipendiranja nadarjenih ali posebej uspešnih 

na državni ravni (ZK, HR, NL). Drugje so štipendije pogosto vezane predvsem na visok učni 

uspeh (FR, IT). Zanimiv je primer NE, kjer je poleg nadarjenosti in uspeha pogoj tudi družbeno 

odgovorna angažiranost štipendistov. Najbolj odprt sistem štipendiranja nadarjenih ima 

PL, kjer lahko nadarjeni pridobijo določene štipendije tudi brez izjemnega učnega uspeha in 

tudi za nadarjenost na področju športa, velik poudarek je tudi na štipendijah za umetnost. 

  

V državah, ki imajo posebne štipendije za nadarjene ali posebne dosežke, se praviloma 

upošteva tudi socialno-ekonomski status štipendista. Ta se lahko upošteva pri določanju 

višine štipendije (NE) ali pa je socialni cenzus celo pogoj za štipendijo (FR, IT). Ponekod je ob 
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štipendiji za nadarjenost / dosežke dovoljeno imeti tudi ločeno štipendijo zaradi slabšega 

socialnega statusa (NE, PL). 

 

Sistem štipendiranja povsod urejajo ministrstva, pristojna za izobraževanje, pri tem pa je 

prisotna tudi velika mera decentralizacije. Pri odločanju o dodelitvi štipendije na terciarni 

ravni pogosto igrajo odločilno vlogo institucije, kjer se študenti izobražujejo (NE) in tudi 

sofinancerji, kot so fundacije ali združenja delodajalcev (NE). Ponekod to velja tudi za srednjo 

raven izobraževanja, kjer je odločanje o državnih štipendijah decentralizirano na regije in 

lokalne skupnosti (PL, FR). Ta sistem pogosto dopolnjujejo samostojne regijske ali deželne 

štipendijske sheme (NE, PL, FR, IT). Tudi tam, kjer državne štipendije ne obstajajo, se te 

podeljujejo na ravni univerz (ZK, NL, HR) ali regij in mest (HR).  

 

Z vidika povezovanja med štipendijami in trgom dela je primer dobre prakse zlasti NE, ki v 

sistem podeljevanja štipendij neposredno vključuje delodajalce in zasebne fundacije. nekatere 

države uporabljajo štipendijo tudi kot spodbudo za šolanje na prioritetnih področjih (ZK, FR). 

NL je vzpostavila državni portal, prek katerega so dosegljive celovite informacije o štipendijski 

ponudbi podjetij. 

 

Povezovanje štipendij z raziskovalno in akademsko sfero praviloma ni močno razvito. 

Dober zgled so HR centri odličnosti, ki redno tedensko ponujajo nadarjenim dodatni pouk in 

aktivnosti, pri čemer se vključujejo tudi univerze. NL v sodelovanju med posamezno univerzo 

in več srednjimi šolami oblikuje pred-univerzitetne pripravljanje šole (Junior College, 

Technasium). 

 

Nevladni sektor ima v večini držav pomembno vlogo. Nevladni sektor oblikuje smernice in 

priporočila za delo z nadarjenimi, ponuja različne aktivnosti in celo testiranja, pogosto pa tudi 

neposredne finančne podpore in štipendije ter posebne šole za nadarjene. 

 

4.3 Prikaz glavnih ugotovitev po državah 

 

V tem poglavju najprej prikazujemo pregledno tabelo vseh držav z osnovnimi informacijami o 

tem, kakšne spodbude in štipendije ponujajo nadarjenim oziroma dijakom in študentom z 

izjemnimi dosežki. Nato ključne informacije podajamo še za vsako državo posebej v obliki 

standardiziranih tabel. Podrobne informacije oziroma študije posameznih držav so zbrane v 

drugem poglavju. 
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Preglednica 4.1: Primerjalni pregled izbranih držav 

Legenda: + obstaja; - ne obstaja; o delno obstaja. 

  NE ZK PL HR FR IT NL 

Opredelitev in merila nadarjenosti  

Zakonsko opredeljena 
definicija nadarjenosti 

o - - + - - - 

Priporočena merila:        

- IQ test o - + - - - + 

- Psihološki testi + + + + + + + 

- Učni uspeh + - - - - - + 

- Dosežki na tekmovanjih ali 
drugi dosežki 

- - + + - - + 

- Mnenje učiteljev, psihologa - + + + - + + 

- Mnenje tretjih oseb 
(skupnost, vrstniki) 

- + - - - - + 

- Pogovori z otrokom, starši - + - - - + - 

- Nominacija staršev - - + - - - + 

- Samo-nominacija - - - - - - + 

Odstotek nadarjenih v državi 

? 

2 % izjemno 
sposobni,  
5 - 10 % 

(nadarjeni in 
talentirani) 

? 

3 - 5 % 2,3% (IQ>130) 2% (IQ > 130);  
5 % (IQ > 120); 

20% 
(nadpovprečni) 

2,5% (IQ > 130); 
10 % (IQ > 120) 
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  NE ZK PL HR FR IT NL 

Sistemsko urejene državne štipendije  

Sistem finančnih spodbud 
posebej za nadarjene 

+ - + - - - - 

 - Primarno na podlagi 
nadarjenosti in dosežkov 

-  +  - -  

 - Primarno na podlagi učnega 
uspeha 

-  o  + +  

 - Kombinacija učnega uspeha 
in nadarjenosti 

+  o  - -  

 - Posebni pogoji za določena 
področja nadarjenosti 
oziroma dosežkov (umetnost, 
šport…) 

-  +  + - -  

Dodatki k štipendiji +  -  + +  

Druge finančne spodbude za 
nadarjene 

-  -  + - +  

Upoštevanje socialno-
ekonomskega položaja pri 
višini štipendije 

+  -  + -  

Dohodkovni cenzus -  -  + +  

Delovna neaktivnost pogoj za 
štipendijo 

+  +  + -  

Možnost kombiniranja 
štipendij 

o  +  o -  

Povezovanje štipendij in/ali 
štipendistov s trgom dela 

+  -  o - + 

Povezovanje štipendij in/ali 
štipendistov z akademsko in 
raziskovalno sfero 

-  +   - - + 
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  NE ZK PL HR FR IT NL 

Drugi zakonsko opredeljeni načini za spodbujanje nadarjenih  

Zgodnejši vpis v osnovno šolo + + +  +  +  + + 

Preskakovanje razredov + o +  +  +  + + 

Obiskovanje pouka v višjih 
razredih 

- - +  -  +  - + 

Posebni oddelki za nadarjene - - +  -  -  - + 

Dodatne šolske aktivnosti 
(projekti, mentorstva, dodatni 
pouk) 

+ + +  +  +  + + 

Tekmovanja + - +  +  +  - + 

Poletni tabori, šole + + +  -  -  - + 

Prednosti pri vpisu na 
univerzo 

+ + +  -  -  - + 

Posebne šole za nadarjene + + +  -  +  + + 

Vloga zasebnega in nevladnega sektorja pri spodbujanju nadarjenih  

Nedržavne štipendije + + +  +  + - + 

Sofinanciranje državnih 
štipendij s strani zasebnega 
sektorja 

+ + +  -  - - + 

Ponudba aktivnosti za 
nadarjene 

+  + +  +  +  + + 

Oblikovanje smernic za delo 
za nadarjenimi 

- - +  -  -  + + 

Testiranje nadarjenosti - + -  -  -  -  - 
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4.3.1 Nemčija 

 

POJEM NADARJENOSTI 

Uradna definicija 

nadarjenosti (če obstaja) 

Izraz nadarjenost je omenjen le v zakonodaji nekaterih zveznih dežel, 

medtem ko v večini podzakonski predpisi dajejo ustrezne podlage za 

ukrepe in dodatno podporo v zvezi z izobraževanjem nadarjenih.  

Način ugotavljanja 

nadarjenosti 

- Akademski dosežki v kombinaciji s psihološkimi pregledi in odobritvijo 

učiteljev. Nadarjeni otroci se v Nemčiji identificirajo v starosti 10-12 let. 

- Poleg omenjenega so v Nemčiji, predvsem na zasebnih programih in 

organizacijah, identifikacijski kriteriji za prepoznavanje nadarjenosti tudi 

vrednosti IQ testov.  

Delež nadarjenih glede na 

to definicijo 

Podatka za celotno državo nismo našli, po podatku za deželo Hamburg pa 

je tam prepoznanih za nadarjene le 0,07 % otrok. 

ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE ALI POSEBNE DOSEŽKE 

Vrsta štipendije StipendiumPlus 

Zakonska opredelitev 

namena štipendije 

Zakon BAföG: V sklopu tega zakona lahko nadarjeni prejemajo štipendije 

s strani trinajstih organizacij (=StipendiumPlus) za promocijo mladih 

talentov, ki jih podpira tudi država. 

Upravičenci Nemški študentje in študenti EU, ki imajo dovoljenje za stalno prebivališče 

v Nemčiji. 

Pristojnost Zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskave (BMBF). 

Upravljalec StipendiumPlus (= zveza trinajstih organizacij) 

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Ni določeno, kako se ugotavlja in upošteva. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

Nadpovprečna uspešnost oz. najvišje ocene na študijskem programu. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

Ni neposrednih pogojev glede dosežkov. 

Drugi pogoji za 

pridobitev 

- Angažiranost študentov za korak naprej v družbi, da bodo družbeno 

odgovorni in bodo ob tem skušali narediti spremembe,  

- Vpis na državno priznani javni ali državni univerzi, štejejo tudi umetniške 

akademije. Poleg tega pogoji, ki omogočajo podporo študentom, ki del 

svojega študija opravijo v tujini, 

- Vključevanje v obšolske in družbene dejavnosti ter osebnost 

posameznika, ki se pri tem izraža (vodje ali pobudniki raznih klubov, 

organizacij, ali pa da se vključujejo kot aktivni člani), 

- Glede vključevanja v obšolske dejavnosti merila podrobneje določijo 

organizacije, ki organizirajo te dodatne programe. Navadno se sprejmejo 

nominacije s strani učiteljev, staršev ali celo samih otrok. Pravi pogoj za 

pristope k tem dejavnostim so večinoma izredni šolski dosežki. 

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

Akademska uspešnost, vendar če se štipendistu zgodi, da med prejemanjem 

štipendije pridobi slabšo oceno, StipendiumPlus sprva nudi podporo 

nadarjenim z raznimi nasveti. 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Ni dohodkovnega cenzusa za pridobitev štipendije, je pa višina štipendije 

odvisna od dohodka študenta in staršev. 

Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ni podatka. 

Predlagatelj kandidata Prijavijo se sami. 

Odločevalec o dodelitvi StipendiumPlus oz. posamične organizacije. 
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Omejitev števila 

prejemnikov 

Ni podatka.  

Ureditev vračanja 

štipendije 

Ni podatka.  

Višina štipendije  Osnovna štipendija: odvisna od dohodka in dohodka staršev 

(določeno z BAföG ): največ do 744 EUR. 

 Podatka o povprečni mesečni štipendiji samo za Stipendiumplus 

nismo mogli pridobiti, mesečno plačilo vseh štipendij po BAföG pa je 

v letu 2018 znašalo 482 EUR. 

 Doktorska štipendija: odvisna od dohodka: največ do 1350 EUR. 

Možni dodatki  Zdravstveno zavarovanje: do 84 EUR. 

 Zavarovanje zdravstvene nege – dodatno: 25 EUR. 

 Dodatek za družino do 155 EUR. 

 Pavšalni dodatek za šolnino: 300 EUR. 

 Otroški dodatek: 140 EUR na otroka. 

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Štipendije Stipendiumplus je v letu 2017 prejelo okrog 29,500 

dodiplomskih študentov in okoli 4,000 doktorskih študentov, celotni 

finančni izdatki v te namene pa so v tem letu bili približno v znesku 262 

milijonov EUR. 

Čas trajanja - Glede na najdaljše obdobje financiranja po BAföG.  

- Za doktorske študente je čas trajanja dve leti, podaljševanje je možno 

dvakrat šest mesecev iz tehničnih razlogov, tudi do enega leta zaradi 

varstva otrok ali invalidnosti. 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Štipendije ni možno kombinirati s štipendijo na podlagi socialnega statusa. 

Vrsta štipendije StipG in Deutschlandstipendium 

Zakonska opredelitev 

namena štipendije 

Deutschlandstipendium je štipendija, ki podpira nadarjene in zelo uspešne 

študente na visokošolskih zavodih (zakon StipG). 

Upravičenci Nemški študentje in študentje iz EU, ki imajo dovoljenje za stalno 

prebivališče v Nemčiji 

Pristojnost Javno-zasebno partnerstvo  (Zvezno ministrstvo za izobraževanje in 

raziskave in zasebni sponzorji). 

Upravljalec Univerze in zasebni sponzorji. 

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Poleg predpogoja o primerni izbiri univerze, se štipendije dodelijo v skladu 

s posameznikovo nadarjenostjo in uspešnostjo. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

Visoki akademski dosežki. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

Ni pogojev.  

Drugi pogoji za 

pridobitev 

- Vključevanje študentov v družbeno okolje ter doseganje osebnih 

dosežkov, kot je premagovanje izzivov ali ovir v svojem socialnem ali 

družinskem okolju. 

- Ocenjuje se tako osebni razvoj, družbeno vključevanje in družbena 

odgovornost. 

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

V intervalu dveh semestrov univerza preveri, ali štipendist še vedno 

izpolnjuje merila za dodelitev in ali bo zasebni sponzor, ki financira 150 

EUR štipendije, še naprej na voljo. 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Pri dodeljevanju se upošteva tudi posebne družinske in osebne okoliščine. 
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Upoštevanje delovnega 

statusa 

Študenti, ki obiskujejo univerzo uporabnih znanosti, do štipendij niso 

upravičeni, če kot zaposleni v javni službi prejemajo plače ali podobne 

prihodke iz javnih sredstev. 

Predlagatelj kandidata Kandidati se prijavijo sami. 

Odločevalec o dodelitvi Sistem odločanja, kdo je primeren za štipendijo, oblikujejo univerze same. 

Omejitev števila 

prejemnikov 

Ni podatka.  

Ureditev vračanja 

štipendije 

Ni potrebno vračati.  

Višina štipendije - Mesečno izplačilo: 300 EUR (vendar se lahko ta znesek tudi poveča, in 

sicer v primeru, če je delež sredstev s strani zasebnih sponzorjev višji od 

150 EUR) 

- Prav tako prejeta štipendija do višine 300 EUR ne vpliva na socialne 

prejemke. 

Možni dodatki Poleg izplačila je na voljo tudi dodatna nefinančna podpora (mentorski 

programi, mrežni dogodki in pripravništva).  

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Leta 2017 je Deutschlandstipendium prejelo 25.947 študentov, leta 2018 

27.229 študentov, leta 2019 pa že 28.159 študentov. Skupni znesek v vseh 

deželah je znašal 29 milijonov EUR. 

Čas trajanja Sredstva za štipendiranje se običajno dodelijo vsaj za dva semestra, vendar 

se lahko dodelijo tudi za celoten čas študija, najdaljše obdobje pa je 

odvisno od standardnega obdobja študija pri posameznem študijskem 

programu. 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Ta štipendija ne vpliva na dodeljevanje socialnih štipendij v skladu z 

BAföG (dopolnilna štipendija) -  vendar se tudi ta omeji, če skupni znesek 

preseže 300 EUR.  

Z ostalimi štipendijami ni možnosti kombiniranja.  

Druge štipendije Po zaključku prve stopnje lahko študentje po Zakonom o pomoči na 

podiplomskem študiju prejmejo tudi štipendije kot podporo za nadaljnji 

študij. Tako tudi organizacije za nadarjene študente nadarjenim študentom, 

ki so že zaključili prvo stopnjo, nudijo štipendije, ki jim omogočajo študij 

za napredovanje vse do doktorata. 

POVEZOVANJE S 

TRGOM DELA 

Organizacija poklicnega izobraževanja in usposabljanja za nadarjene 

(SBB) je skupaj z vlado zagotovila tudi štipendije za podpiranje 

nadaljnjega izobraževanja mladih nadarjenih posameznikov, ki so že 

zaposleni ter ki so zaključili tečaj poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, ali pa v skladu z zveznim zakonom tudi tistim, ki so 

zaposleni v zdravstvenem sektorju in so mlajši od 25 let. To so tako 

imenovane Štipendije za nadaljevanje usposabljanja. 

SBB podpira tudi nadarjene posameznike, ki so že vrsto let zaposleni in 

imajo razne poklicne izkušnje, vendar si ob tem želijo ponovno začeti s 

študijem.  

Za podporo obeh omenjenih štipendijskih programov je Zvezno 

ministrstvo za izobraževanje in raziskave v letu 2016 organizaciji SBB 

namenile kar 50 milijonov evrov. 

POVEZOVANJE Z 

RAZISKOVALNO IN 

AKADEMSKO SFERO 

Ni institucionaliziranih načinov. 
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DRUGE OBLIKE 

SPODBUD ZA 

NADARJENE ALI 

IZJEMNE DOSEŽKE 

Pogosta oblika podpore nadarjenih otrok se ob šolskem sistemu izvaja s 

pomočjo izven šolskih učnih načrtov. V ta namen redno organizirajo razna 

tekmovanja, ki potekajo na šolah. Le-te nudijo tudi psihološko podporo 

nadarjenim učencem in njihovim staršem. Izven šole se izvajajo razni tečaji 

ter poletni tabori s strani različnih izvajalcev. Učenci so na sploh podprti 

na številnih tekmovanjih v vseh deželah po celotni državi. 

DRUGI ZAKONSKO 

REGULIRANI NAČINI 

SPODBUJANJA 

NADARJENIH 

V Nemčiji lahko nadarjeni otroci na prošnjo oziroma zahtevo staršev 

začnejo osnovo šolo mlajši kot šest let, vendar pod pogojem, da je mogoče 

pričakovati, da bodo otroci pri tem uspešno napredovali v kognitivnem, 

fizičnem in socialnem razvoju. Šole navadno takšne pobude odobrijo na 

delni podlagi poročila strokovnjaka. 

V smislu pospeševanja nadarjenosti pri učencih mešajo tudi različne 

starostne skupine, mlajši otroci lahko prisostvujejo pri pouku v višjih 

razredih. Možno je tudi preskakovanje razredov. 

VLOGA 

NEVLADNEGA 

SEKTORJA 

Srednje šole in univerze, ki sodelujejo v partnerskih odnosih, se imenujejo 

partnerske šole. V tem sklopu ena izmed organizacij ponuja tudi posebno 

vrsto štipendije za nadarjene otroke – gre za fundacijo Roland-Berger, ki 

pomaga nadarjenih iz družin s slabšimi socio-ekonomskimi razmerami 

tako, da s financiranjem izobraževalnih storitev pomaga dijakom, ki imajo 

slabše finančne predispozicije. 

Podobna štipendija je tudi tako imenovana Pamet zmaga, ki je sponzorirana 

s strani Fundacije Joachima Herza in Fundacije Roberta Boscha. Tudi ta 

štipendija se dodeljuje nadarjenim učencem iz prikrajšanih družin kot 

neposredna finančna podpora v višini približno 150 EUR na mesec. Ta 

denar se mora porabiti izključno za nakup gradiva in za financiranje 

izobraževalnih stroškov. Prav tako v sklopu te štipendije izvajajo razne 

seminarje, informacijske in kulturne dogodke ter poletne kampe. 
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4.3.2 Združeno kraljestvo 

 

POJEM NADARJENOSTI 

Uradna definicija 

nadarjenosti 

 

Ni zakonsko predpisane definicije nadarjenosti. Dogovor o terminologiji 

in definicijah je predvsem stvar posamezne šole; v šolskih politikah je 

mogoče zaslediti uporabo terminologije MAGT (More Able, Gifted and 

Talented), ki sočasno združuje vse tri izraze. Uporabljata se tudi izraza 

'izjemno sposobni' učenci (exceptionally able), ki se odlikujejo na različnih 

področjih, medtem ko se izraz 'dvojno izjemni' (twice exceptional) 

uporablja za nadarjene učence s posebnimi potrebami.   

Način ugotavljanja 

nadarjenosti 

 

Pri identifikaciji nadarjenosti se izhaja iz načela, da ni enega samega 

popolnega instrumenta za identifikacijo, zato vlada institucijam svetuje 

uporabo njim najbolj ustreznega modela, ki naj vključuje kvalitativne in 

kvantitativne elemente. Sicer so priljubljene naslednje metode 

identifikacije: nominacije učiteljev / zaposlenih, kontrolni seznami, 

testiranje - dosežek, potencial in sposobnost, ocenjevanje dela otrok, 

nominacija vrstnikov, nominacija staršev, razprave z otroki / mladimi, 

uporaba virov skupnosti.  

Delež (%) nadarjenih 

glede na to definicijo 

 

Med 5 in 10 odstotkov učencev posamezne šole naj bi bilo nadarjenih in 

talentiranih, vendar vlada spodbuja, da šole same določijo velikost (in s 

tem delež) njihove populacije nadarjenih in talentiranih. 

Izjemno sposobnih naj bi bilo 2% celotne šolske populacije. 

ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE ALI POSEBNE DOSEŽKE 

V Združenem kraljestvu ni sistema, ki bi na nacionalni ravni urejal državno štipendiranje nadarjenih 

oziroma posebnih dosežkov, zato predstavljamo dva primera univerzitetnih štipendij. 

Vrsta štipendije Štipendija za akademsko odličnost Univerze v Bradfordu 

Opredelitev namena 

štipendije 

Podpora akademski odličnosti študentov dodiplomskih študijskih 

programov iz območja z nizko udeležbo. 

Upravičenci: (Bodoči) domači študenti rednih dodiplomskih študijskih programov s 

prebivališčem v ZK ter državljani EU s prebivališčem v ZK. 

Pristojnost: Univerza v Bradfordu 

Upravljalec: Univerza v Bradfordu 

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Nadarjenost ni izrecno opredeljen pogoj. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

Ustrezno visoke ocene v predhodnem izobraževanju: raven AAA (to 

pomeni, da mora imeti študent vsaj 3 ocene na ravni A) ali višjo stopnjo A 

ali temu enakovredno stopnjo. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

Dosežki niso pogoj. 

Drugi pogoji za 

pridobitev 

Kandidat mora biti iz območja z nizko oziroma najnižjo udeležbo na 

terciarnem izbraževanju. 

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

Pogoj za napredovanje v študijskem programu in s tem ohranitev štipendije 

je povprečje 58,00 % ali več (v vseh modulih). 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Ni posebej opredeljeno. 

Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ni podatka. 

Predlagatelj kandidata Študentom se štipendija dodeli samodejno po objavljenih rezultatih o 

vpisu. 
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Odločevalec o dodelitvi Ni podatka. 

Omejitev števila 

prejemnikov 

Ne 

Ureditev vračanja 

štipendije 

Če je štipendija prekinjena, mora štipendist vrniti univerzi sredstva, ki jih 

je prejel vnaprej in se nanašajo na program po datumu prekinitve.  

Višina štipendije 1.000 £ na leto 

Možni dodatki Ni podatka  

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Število ni omejeno 

Čas trajanja 3 leta 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

 

Univerza lahko štipendijo zmanjša ali ukine, če štipendist prejema 

alternativno financiranje za študij (izjema so posojila ali financiranje, 

pridobljeno na komercialni osnovi). Če univerza kandidatu podeli več kot 

eno štipendijo, se štipendije praviloma ne smejo kombinirati. 

Vrsta štipendije Štipendija za talente v finančni stiski Univerze v Glasgowu 

Opredelitev namena 

štipendije 

Štipendije za podporo talentiranim študentom, ki bi se v primeru vpisa 

lahko znašli v finančnih težavah. 

Upravičenci: Domači dodiplomski študenti  

Pristojnost: Univerza v Glasgowu 

Upravljalec: Univerza v Glasgowu 

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Ni posebej opredeljeno. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

Minimalni pogoj za pridobitev je na splošno učni uspeh predhodnega 

izobraževanja, primerljiv z višjo ravnijo AABB, kandidati pa morajo 

običajno imeti odlične ocene A pri vseh učnih enotah. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

Zahtevana stopnja odličnosti akademskega dosežka je odvisna od področja 

prosilcev v posameznem letu. 

Drugi pogoji za 

pridobitev 

Finančna stiska  

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

Zadovoljiv napredek v programu 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Kandidati morajo predložiti dokaze, da so njihove okoliščine takšne, da bi 

se zaradi finančnih ali drugih razlogov težko vpisali na univerzo. 

Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ni podatka. 

Predlagatelj kandidata Kandidati se prijavijo sami na razpis. 

Odločevalec o dodelitvi Štipendijski odbor  

Omejitev števila 

prejemnikov 

Univerza podeli približno 50 štipendij na leto. 

Ureditev vračanja 

štipendije 

Ni posebej opredeljeno. 

Višina štipendije 1500 £ za vsako leto študijskega programa 

Možni dodatki Ni podatka.  

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Ni podatka.  

Čas trajanja Čas trajanja študijskega programa, če je napredek upravičenca zadovoljiv. 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Ni posebej opredeljeno. 

POVEZOVANJE S 

TRGOM DELA 

Na nacionalni ravni namerava vlada s povečanjem obsega štipendiranja v 

okviru sheme STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
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za polovico povečati število STEM študentov, saj je v zadnjih letih na trgu 

dela v Združenem kraljestvu prisoten stalen odmik od industrijskih 

sektorjev k ponudbi bolj storitveno usmerjenih delovnih mest. 

POVEZOVANJE Z 

RAZISKOVALNO IN 

AKADEMSKO SFERO 

Z raziskovalno sfero se štipendije v ZK povezuje predvsem na doktorski 

stopnji študija, kjer pa je tovrstna finančna podpora odvisna od znanstvene 

discipline in institucije. Najpogostejši viri financiranja vključujejo: 

financiranje raziskovalnega sveta Združenega kraljestva za raziskave in 

inovacije (UKRI), ki se običajno pridobi prek institucije; institucionalno 

financiranje, v okviru katerega institucije opustijo plačilo šolnine ali 

štipendijske sheme, ki se običajno z odprtim prijavnim postopkom dodelijo 

glede na akademske dosežke; financiranje s strani dobrodelnih ali zasebnih 

organizacij; skupno financiranje, npr. v partnerstvu med institucijo ali 

raziskovalno organizacijo in zunanjim deležnikom, npr. industrijskim 

podjetjem, ter financiranje s strani delodajalcev, npr. v okviru politike 

razvoja kadrov ipd. 

DRUGE OBLIKE 

SPODBUD ZA 

NADARJENE ALI 

IZJEMNE DOSEŽKE 

Nadarjenim nudijo različne obšolske in obogatitvene dejavnosti, kot so 

tabori, delavnice, poletne šole, kot tudi dejavnosti, vezane na talent – npr. 

v vizualnih, uprizoritvenih ali ustvarjalnih umetnostih, pogosto se izvajajo 

tudi obiski študijskega programa na visokošolski ustanovi (za učence in 

dijake, npr. tedenski obisk ipd.). 

DRUGI ZAKONSKO 

REGULIRANI NAČINI 

SPODBUJANJA 

NADARJENIH 

Zakonske določbe omogočajo zgodnejši vstop v šolo, hitrejše 

napredovanje in zaključek šolanja, psihološko svetovanje in druge oblike 

strokovne pomoči, individualna mentorstva, individualizirano učenje pa 

sledi načelom izobraževanja po meri vsakega učenca, dejavnosti pa so zelo 

fleksibilne. 

VLOGA 

NEVLADNEGA 

SEKTORJA 

Obstajajo številna nevladna združenja, organizacije in fundacije, ki nudijo 

podporo nadarjenim učencem. Oblike podpore obsegajo smernice, 

podporo in usposabljenje za delo z nadarjenimi, akreditacije šol za visoko 

kakovostno ponudbo za sposobnejše učence, zgodnje ocene potenciala 

(otroci med 3. in 4. letom), ocenjevanje visokega učnega potenciala (za 

otroke, stare 4 leta ali več), izdelave čustvenega in socialnega profila (za 

otroke med 7. in 16. letom), finančno podporo, socialne mreže in dogodke 

za nadarjene mlade (med 13. in 19. letom). 
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4.3.3 Poljska 

 

POJEM NADARJENOSTI 

Uradna definicija 

nadarjenosti  

Ni zakonsko predpisane definicije.  

Način ugotavljanja 

nadarjenosti 

 V zgodnji fazi otrokovega razvoja za glavne metode prepoznavanja 

nadarjenih uporabljajo nominacije s strani staršev in psihološke 

preglede, ki jih izvajajo v pedagoških in psiholoških centrih.  

 V osnovni in srednji šoli uporabljajo kot metodo prepoznavanja 

nadarjenih tudi nastope na tekmovanjih in turnirjih. Učenci in dijaki 

sodelujejo na državnih in mednarodnih predmetnih olimpijadah, ki 

služijo diagnostičnim in selektivnim namenom. 

 Za prepoznavanje nadarjenih se na Poljskem uporabljajo tudi številna 

mednarodna glasbena in umetniška tekmovanja.  

 Poleg vsega omenjenega se na vsaki stopnji izobraževanja s 

psihološkim svetovanjem proučuje učence, ki kažejo potencial za 

nadarjenost. Prav tako se pregleda, v katera področja so bolj usmerjeni, 

in se izmeri njihov IQ.  

Delež nadarjenih glede na 

to definicijo 

Ni podatka. 

ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE ALI POSEBNE DOSEŽKE 

Vrsta štipendije Štipendija za športne in učne dosežke (spodbujevalni tip) 

Zakonska opredelitev 

namena štipendije 

Štipendija dodeljena na podlagi športnih uspehov na vsaj medšolski ravni 

in z vsaj dobro oceno za vedenje.  

Upravičenci - učenci in dijaki, ki obiskujejo državne šole, nedržavne šole in nedržavne 

umetniške šole s statusom državne šole ter javne šole za socialno delo, vse 

do konca šolanja, vendar ne dlje kot do 24. leta, 

- učenci v državnih in nedržavnih rehabilitacijsko-varstvenih centri, vse do 

konca polovičnega in obveznega izobraževanja. 

- štipendije spodbujevalnega tipa se po poljskem zakonu ne dodeljujejo 

učencem osnovne šole od 1. do 3. razreda (otroci stari od 6 ali 7 do 9 let), 

ter učencem 4. razreda vsaj do zaključka prvega semestra oz. pričetka 

drugega semestra. 

Pristojnost Enote lokalne samouprave in regije (vojvodstva, okrožja, podeželska mesta 

in vasi). 

Upravljalec Šola. 

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Nadarjenost na športnem področju. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

Visoka povprečna ocena; višino določi štipendijska komisija.  

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

Športni dosežki in uspehi. 

Drugi pogoji za 

pridobitev 

Dobra ocena za vedenje.  

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

Ni posebej opredeljeno. 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Se ne upošteva. 
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Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ni posebej opredeljeno. 

Predlagatelj kandidata Prijavijo se sami. 

Odločevalec o dodelitvi Šolski ravnatelj, po posvetovanju z učiteljskim zborom, ki ga sestavlja 

ravnatelj ter vsi učitelji na šoli.  

Omejitev števila 

prejemnikov 

Ni posebej opredeljeno. 

Ureditev vračanja 

štipendije 

Ni posebej opredeljeno. 

Višina štipendije Znesek štipendije po poljskem Zakonu o družinskih prejemkih ne sme 

presegati 200 % otroškega oz. družinskega dodatka, ki znaša 248 poljskih 

zlotov (v nadaljevanju PLN) oz. 57,10 EUR.  

Možni dodatki Ni posebej opredeljeno. 

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Glej spodaj pod tabele – skupno. 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Se da kombinirati s šolskimi štipendijami in dodatki, ki so namenjeni 

otrokom, ki izhajajo iz družin, kjer jim zaradi različnih vzrokov ne morejo 

zagotoviti ustreznega šolanja oz. pripomočkov za šolanje. 

Vrsta štipendije Štipendije, ki jih podeljuje predsednik vlade (spodbujevalni tip) 

Zakonska opredelitev 

namena štipendije 

Štipendije predsednika vlade so na voljo dijakom in udeležencem 

nadaljevalnega srednješolskega izobraževanja (upper-middle in post-

secondary) v šolah, ki izvajajo programe za polni čas in lahko nudijo 

maturitetna spričevala. 

Upravičenci - učenci in dijaki, ki obiskujejo državne šole, nedržavne šole in nedržavne 

umetniške šole s statusom državne šole ter javne šole za socialno delo, vse 

do konca šolanja, vendar ne dlje kot do 24. leta, 

- učenci v državnih in nedržavnih rehabilitacijsko-varstvenih centri, vse do 

konca polovičnega in obveznega izobraževanja. 

- štipendije spodbujevalnega tipa se po poljskem zakonu ne dodeljujejo 

učencem osnovne šole od 1. do 3. razreda (otroci stari od 6 ali 7 do 9 let), 

ter učencem 4. razreda vsaj do zaključka prvega semestra oz. pričetka 

drugega semestra. 

Pristojnost Predsednik vlade 

Upravljalec Poljski vojvoda 

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Izjemna nadarjenost na določenem področju, kar potrjujejo ocene na tem 

področju znanja, ter vsaj dobre ocene pri drugih šolskih predmetih. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

Najvišja možna povprečna ocena ali ob nadarjenosti na določenem 

področju, najvišje ocene na tem določenem področju znanja ter vsaj dobre 

cene pri drugih šolskih predmetih. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

Ni posebej opredeljeno. 

Drugi pogoji za 

pridobitev 

Ni posebej opredeljeno. 

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

Ni posebej opredeljeno. 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Ni posebej opredeljeno. 

Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ni posebej opredeljeno. 

Predlagatelj kandidata Prijavijo se sami. 
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Odločevalec o dodelitvi Predsednik vlade. 

Omejitev števila 

prejemnikov 

Ni posebej opredeljeno. 

Ureditev vračanja 

štipendije 

Ni posebej opredeljeno. 

Višina štipendije To vrsto štipendije predsednik vlade dodeli enkrat na šolsko leto le enemu 

učencu na šoli, in sicer v znesku 300 PLN oz. 69,10 EUR na mesec ali 3000 

PLN oz. 691,30 EUR na leto.  

Možni dodatki Ni posebej opredeljeno. 

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Glej spodaj pod tabele – skupno. 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Se da kombinirati s šolskimi štipendijami in dodatki, ki so namenjeni 

otrokom, ki izhajajo iz družin, kjer jim zaradi različnih vzrokov ne morejo 

zagotoviti ustreznega šolanja oz. pripomočkov za šolanje. 

Vrsta štipendije Štipendije, ki jih podeljuje šolski minister (spodbujevalni tip) 

Zakonska opredelitev 

namena štipendije 

Te štipendije so na voljo učencem z izjemnimi učnimi uspehi v državnih in 

nedržavnih šolah, poklicnih šolah in drugih srednjih šolah. 

Upravičenci - zmagovalci mednarodnih tekmovanj iz določenega znanja ali šolskega 

predmeta ter zmagovalci ali finalisti na šolskem predmetnem tekmovanju 

na državni ravni, 

- zmagovalci natečaja raziskovalnih projektov, ki so organizirani s strani 

raziskovalne ustanove ali znanstvenega združenja/organizacije, 

- učenci na nižji srednji šoli,  ki so dosegli odlične rezultate na  

individualiziranem šolskem programu, 

- dijaki srednjih šol, ki že spremljajo predmete visokošolskih zavodov, v 

skladu s predpisi o izjemno nadarjenih študentih,  

- učenci, ki so na državnih ali mednarodnih športnih tekmovanjih dosegli 

visoke rezultate. 

Pristojnost Ministrstvo za šolstvo  

Upravljalec Minister za šolstvo  

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Ni posebej opredeljeno. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

Izjemni učni uspehi. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

Ni posebej opredeljeno. 

Drugi pogoji za 

pridobitev 

Ni posebej opredeljeno. 

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

Ni posebej opredeljeno. 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Ni posebej opredeljeno. 

Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ni posebej opredeljeno. 

Predlagatelj kandidata Prijavijo se sami. 

Odločevalec o dodelitvi Minister za šolstvo.  

Omejitev števila 

prejemnikov 

Ni posebej opredeljeno. 

Ureditev vračanja 

štipendije 

Ni posebej opredeljeno. 
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VIšina štipendije Štipendije šolskega ministra so po poljskem zakonu izplačane kot enkratna 

nagrada za izjemne dosežke.  

Možni dodatki Ni posebej opredeljeno. 

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Glej spodaj pod tabele – skupno. 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Se da kombinirati s šolskimi štipendijami in dodatki, ki so namenjeni 

otrokom, ki izhajajo iz družin, kjer jim zaradi različnih vzrokov ne morejo 

zagotoviti ustreznega šolanja, oz. pripomočkov za šolanje. 

Vrsta štipendije Štipendije, ki jih podeljuje minister za kulturo in narodno dediščino 

(spodbujevalni tip) 

Zakonska opredelitev 

namena štipendije 

Te vrste štipendije so na voljo le izjemno nadarjenim učencem in 

študentom umetniških šol, ki se usposabljajo za umetniške poklice (na 

primer umetniške srednje šole, baletne šole, glasbene šole višje stopnje). 

Upravičenci - študent, ki je pri likovnih oz. umetniških predmetih pridobil zelo visoko 

povprečno oceno, 

- učenci ali študentje, ki so zmagovalci mednarodnega ali državnega 

umetniškega tekmovanja. 

Pristojnost Ministrstvo za kulturo in narodno dediščino 

Upravljalec Minister za kulturo in narodno dediščino 

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Izjemni učni uspehi pri likovnih ali umetniških predmetih. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

Izjemni učni uspehi pri likovnih ali umetniških predmetih. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

Zmagovalci mednarodnega ali državnega umetniškega tekmovanja 

(dodatno) 

Drugi pogoji za 

pridobitev 

Ni posebej opredeljeno. 

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

Ni posebej opredeljeno. 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Ni posebej opredeljeno. 

Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ni posebej opredeljeno. 

Predlagatelj kandidata Prijavijo se sami. 

Odločevalec o dodelitvi Minister za kulturo in narodno dediščino.  

Omejitev števila 

prejemnikov 

Ni posebej opredeljeno. 

Ureditev vračanja 

štipendije 

Ni posebej opredeljeno. 

Višina štipendije Štipendija se izplačuje kot enkratna nagrada. 

Možni dodatki Ni posebej opredeljeno. 

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Glej spodaj pod tabele – skupno. 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Se da kombinirati s šolskimi štipendijami in dodatki, ki so namenjeni 

otrokom, ki izhajajo iz družin, kjer jim zaradi različnih vzrokov ne morejo 

zagotoviti ustreznega šolanja, oz. pripomočkov za šolanje. 
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Gibanje števila štipendij Na visokošolskem študiju je v študijskem letu 2018/19 šest različnih vrst 

štipendij skupno prejelo 228 tisoč študentov. Število štipendistov pada že 

od šolskega leta 2005/06, ko je bilo največje (573 tisoč). V študijskem letu 

2018/19 je bilo 57% vseh visokošolskih štipendij socialnih, 42,6% 

štipendij pa je bilo podeljenih najboljšim oziroma nadarjenim študentom. 

POVEZOVANJE S 

TRGOM DELA 

Ni posebej opredeljeno. 

POVEZOVANJE Z 

RAZISKOVALNO IN 

AKADEMSKO SFERO 

Glej spodaj Poljski otroški sklad. 

DRUGE OBLIKE 

SPODBUD ZA 

NADARJENE ALI 

IZJEMNE DOSEŽKE 

Zelo pomembna struktura v izobraževanju za nadarjene na Poljskem na so 

mreže srednjih šol, ki so povezane v okviru Združenja ustvarjalnih šol, 

Združenja aktivnih šol in Združenja učiteljev olimpijad. Vodilna naloga 

zveze je preoblikovanje tradicionalnih in poenotenih šolskih sistemov v 

sodobne, individualizirane, celovito izobraževalne šole. 

DRUGI ZAKONSKO 

REGULIRANI NAČINI 

SPODBUJANJA 

NADARJENIH 

Nadarjene učence se na podlagi zakona obravnava kot učence s posebnimi 

potrebami, ki jih posebej spremljajo učitelj, šolski psiholog in starši. Učitelj 

jim lahko ponudi dodatna branja, dodatno snov in dodatne aktivnosti, kot 

so predstavitve, projekti. Obstaja možnost sestavljanja skupin nadarjenih 

učencev za skupne projekte, obiskovanje učnih ur višjega razreda pri 

določenih predmetih in preskakovanja razredov. 

Poljska ima tudi poseben sistem šol za nadarjene. Primer so umetniške šole, 

ki omogočajo izjemno nadarjenim individualno izobraževanje v glasbi, 

vizualni umetnosti, baletu in cirkuški umetnosti, športne gimnazije, nižja 

in akademska srednja šola Nikolaja Kopernika, ki deluje v sklopu univerze 

in sprejema samo izjemno nadarjene in uspešne učence. 

VLOGA 

NEVLADNEGA 

SEKTORJA 

Poljski otroški sklad je fundacija, ki ponuja številne obogatitvene programe 

in podporo nadarjenim učencem. Nadarjenim ponujajo letne štipendije za 

pred univerzitetne študije ter celostno svetovanje. Štipendije niso izplačane 

v denarju, ampak Poljski otroški sklad za nadarjene skrbi s ponujanjem 

raznih priložnosti, kot so  številne brezplačne specializirane delavnice, 

poletni tabori v humanističnih in naravoslovnih predmetih ter tabori 

povezani z umetniškimo dogodki na prostem za nadarjene v glasbi.  

Združenje za promocijo talentov v prvi vrsti pomaga nadarjenim v glasbi 

in vizualni umetnosti. Njihov cilj je organizacija nastopov, predstav in 

razstav, ter hkrati zagotoviti nacionalne in tuje štipendije mladim z 

izjemnimi umetnostnimi sposobnostmi.  

Tudi veliko zasebnih šol na Poljskem zagotavlja izobraževanje za zelo 

uspešne in nadarjene učence.  
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4.3.4 Hrvaška 

 

POJEM NADARJENOSTI 

Uradna definicija 

nadarjenosti (če obstaja) 

Zakon o vzgoji in izobraževanju nadarjene uvršča med učence in dijake s 

posebnimi potrebami. Pravilnika o vzgoji in izobraževanju nadarjenih 

učencev in dijakov jih opredelita takole: "Nadarjenost je skupek lastnosti, 

ki učencu/dijaku omogočajo doseganje nadpovprečnih rezultatov na enem 

ali več področjih človeške dejavnosti, pogojena pa je z visoko stopnjo 

razvoja določenih sposobnosti, osebno motivacijo in zunanjo spodbudo. Po 

sposobnostih so področja nadarjenosti: 1. splošne intelektualne 

sposobnosti; 2. ustvarjalne sposobnosti; 3. sposobnosti za posamezna učna 

in znanstvena področja; 4. socialne in vodstvene sposobnosti; 5. 

sposobnosti za posamezna umetniška področja; 6. psihomotorične 

sposobnosti.” 

Način ugotavljanja 

nadarjenosti 

Veliko število testov, ki jih uporabljajo šolski psihologi in s katerimi se 

ocenjuje: razumevanje in pomnjenje gradiv; sposobnost sklepanja; 

ustvarjalnost (fluentnost, prilagodljivost, izvirnost, in izvedba);  

motiviranost in interesi; sposobnost vodenja in pobude; fizično-motorične 

sposobnosti; izjemni dosežki na različnih področjih, kot so umetniško, 

tehnično itd. 

Delež nadarjenih glede na 

to definicijo 

Ocena 3-5%. 

ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE ALI POSEBNE DOSEŽKE 

Vrsta štipendije Državna štipendija za mlade umetnike 

Zakonska opredelitev 

namena štipendije 

Štipendija za nadarjene mlade umetnike.  

Upravičenci Redni študenti na glasbenih in umetniških akademijah. 

Pristojnost Ministrstvo za znanost in izobraževanje 

Upravljalec Enako 

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Se ne ugotavlja posebej. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

- najmanj 55 ECTS točk v predhodnem akademskem letu, 

- za dijake ob prehodu na terciarno raven: povprečje ocen iz treh obveznih 

predmetov na maturi; če so zaradi izjemnosti že vpisani na visokošolsko 

ustanovo pred zaključkom srednje šole, se upošteva povprečna ocena 

letnika. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

- rektorjeve ali dekanove letne ali semestrske nagrade, pohvale ali 

priznanja. 

- doseženo 1, mesto na državnem ali 1.-3. mesto na mednarodnem 

tekmovanju na glasbenem, likovnem ali umetniškem področju v okviru 

prejšnjih 4 šolskih/akademskih let, 

Drugi pogoji za 

pridobitev 

Socialni cenzus (gl. spodaj). 

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

Štipendija se podeljuje za eno leto. 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Da. Pogoj za pridobitev štipendije je, da je dohodek na člana družine nižji 

od 100% osnove za določanje socialnih transferjev. 

Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ne izrecno, vendar mora biti študent redni študent. 



66 

 

Predlagatelj kandidata Prijava na razpis. 

Odločevalec o dodelitvi Ministrstvo za znanost in izobraževanje. 

Omejitev števila 

prejemnikov 

Glede na razpoložljiva sredstva. 

Ureditev vračanja 

štipendije 

Štipendijo je potrebno vračati za čas, ko študentu ne bi več pripadala, pa jo 

je vseeno prejemal. 

Višina štipendije 1200 kun (160 EUR) mesečno, za devet mesecev na leto. 

Možni dodatki Ne. 

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Ni na voljo. 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Prejemnik ne sme imeti druge štipendije iz javnih sredstev. Če ima 

štipendijo iz drugih virov, se ta upošteva pri izračunu cenzusa. 

Vrsta štipendije Univerzitetne štipendije za odličnost 

Zakonska opredelitev 

namena štipendije 

Ni posebej opredeljen. 

Upravičenci Redni študenti, državljani Republike Hrvaške / EU, ki študirajo na univerzi 

in ki tekoče izpolnjujejo študijske obveznosti. 

Pristojnost Posamezne univerze. 

Upravljalec Enako. 

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Se ne ugotavlja posebej. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

- redni študenti, ki so v prejšnjem akademskem letu dosegli najmanj 55 

ECTS (ponekod 60) in glede na povprečno oceno vseh opravljenih izpitov 

med študijem v skladu s kriteriji matične univerze sodijo med 10% 

najuspešnejših študentov v svojem letniku; 

- redni študenti prvega letnika, ki sodijo med 10% najbolje uvrščenih 

študentov na končnih seznamih za vpis v študijski program; razvrščajo se 

glede na uspeh na maturi. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

- rektorjeve ali dekanove letne ali semestrske nagrade, pohvale ali 

priznanja. 

- posebni dosežki ali dejavnosti, doseženi zunaj obveznih učnih dejavnosti 

v času študija oziroma v zadnjem letniku srednje šole. 

Drugi pogoji za 

pridobitev 

Ni drugih pogojev. 

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

Štipendija se podeljuje za eno leto. 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Ne. 

Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ne izrecno, vendar mora biti študent redni študent. 

Predlagatelj kandidata Prijava na razpis. 

Odločevalec o dodelitvi Univerza. 

Omejitev števila 

prejemnikov 

Glede na razpoložljiva sredstva. 

Ureditev vračanja 

štipendije 

Prejemnik mora vrniti štipendijo za študijsko tekoče leto, če ne izdela 

letnika (razen iz opravičljivih razlogov, kot sta bolezen in materinstvo). 

Višina štipendije Višina štipendij je večinoma okoli 10.000 kun (1.333 EUR) na leto, 

izplačujejo pa jih 9 ali 10 mesecev. 

Možni dodatki Ne. 
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Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Ni na voljo. 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Prejemnik ne sme imeti druge štipendije iz javnih sredstev.  

Štipendije na regionalni 

ravni 

Mesta razpisujejo štipendije za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno 

bivališče na njihovem območju in so hrvaški državljani. Praviloma so do 

štipendije upravičeni dijaki 3. in 4. letnikov, ki imajo povprečno oceno 4,5, 

in študenti, ki imajo vsaj 55 ETCS točk ali povprečno oceno 4,0, priložijo 

pa lahko dokazila o dosežkih ali priporočila dveh profesorjev. Ponekod se 

upošteva (točkuje) tudi socialno-ekonomski položaj prejemnikov. 

Nekatera mesta zahtevajo od štipendistov, da se zaposlijo na območju 

mesta za enako obdobje, kot so prejemali štipendijo, sicer jo morajo vrniti 

v celoti (razen če ne dobijo zaposlitve v nekaj mesecih po zaključku 

izobraževanja). 

POVEZOVANJE S 

TRGOM DELA 

Ni posebnih mehanizmov za povezovanje s trgom dela, razen prek centrov 

odličnosti (naslednja točka). 

POVEZOVANJE Z 

RAZISKOVALNO IN 

AKADEMSKO SFERO 

Hrvaška vpeljuje programe odličnosti na vseh ravneh od vrtca dalje. 

Programi odličnosti so vzgojno-izobraževalna podpora nadarjenim pri 

razvoju njihovih izraženih preference in zmožnosti. Izvajajo se v 

sodelovanju šole z znanstveno-raziskovalnimi ustanovami, 

gospodarstvom, uglednimi strokovnjaki in različnimi združenji. Izvajajo se 

lahko na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

Pomembna oblika dela z nadarjenimi so centri odličnosti na regionalni 

ravni (županije). Gre za organizirano obliko dela z nadarjenimi učenci in 

dijaki na različnih področjih v obliki delavnic, ki potekajo enkrat na teden, 

največkrat v soboto. Delavnice se organizirajo v prostorih šol ali fakultet. 

Otroke, ki se jih želijo udeleževati, praviloma najprej testirajo in jih 

usmerijo na delavnice s področij, za katera so nadarjeni. Prav tako na 

podlagi testiranj opravijo selekcijo, ker je prijav več, kot je prostih mest. 

Vsi programi so za udeležence brezplačni. 

DRUGE OBLIKE 

SPODBUD ZA 

NADARJENE ALI 

IZJEMNE DOSEŽKE 

Ministrstvo za znanost in izobraževanje ima posebno proračunsko 

postavko, namenjeno sofinanciranju stroškov sodelovanja nadarjenih 

dijakov na mednarodnih in državnih dogodkih, kot so tekmovanja, 

gimnazijade, festivali, srečanja. Osnova za povračilo je zahtevek šole. 

DRUGI ZAKONSKO 

REGULIRANI NAČINI 

SPODBUJANJA 

NADARJENIH 

Že z zakonom je določeno, da se nadarjeni štejejo za učence in dijake s 

posebnimi potrebami in da morajo šole zagotavljati redne in/ali posebne 

programe za nadarjene učence oziroma organizirati dodatno delo po 

njihovih nagnjenjih, sposobnostih in interesih (npr. dodatni pouk, 

seminarske naloge, predavanje in mentorstvo drugim učencem, 

sodelovanje v projektih). Šole morajo oblikovati strokovno telo, ki ga 

sestavljajo učitelji in strokovni delavci šole, ter voditi dokumentacijo o 

učenčevih aktivnostih, tako v šoli kot zunaj nje. Učenec, ki izstopa po 

svojem znanju in sposobnostih, ima pravico zaključiti šolo v krajšem času 

in lahko v enem šolskem letu zaključi dva razreda. 

VLOGA NEVLAD-

NEGA SEKTORJA 

Obstaja vrsta zasebnih fundacij, ki podeljujejo štipendije po različnih 

merilih, med drugim tudi za nadarjene dijake in študente. 
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4.3.5 Francija 

 

POJEM NADARJENOSTI 

Uradna definicija 

nadarjenosti (če obstaja) 

Ni zakonsko predpisane definicije.  

Način ugotavljanja 

nadarjenosti 

- Ministrstvo za šolstvo je do nedavnega upoštevalo zgolj oceno na testih 

IQ višjo od 130. Pri tem je priznavalo preizkusa K-ABC in Wechslerjev 

test. Dobljeni rezultat je sorazmeren rezultat, ki omogoča uvrstitev otroka 

glede na skupino otrok iste starosti z oceno delovnega spomina, vidnega in 

slušnega zaznavanja, zmožnosti obdelave informacij, razumevanja in 

znanja jezika. 

- Nacionalna strokovna skupina je k temu dodala,  da je potrebna tudi 

obravnava drugih psiholoških vrednosti in ne le IQ. Zato naj bi bila ocena 

nadarjenosti plod skupnega procesa ocenjevanja in izmenjav, ki v 

izobraževalni sistem vključuje vse zadevne strokovnjake in starše. 

Delež nadarjenih glede na 

to definicijo 

Ocena 2.3% vseh otrok v francoskem šolskem sistemu, glede na merilo 

IQ>130. 

ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE ALI POSEBNE DOSEŽKE 

Vrsta štipendije Pomoč za zasluge (aide au mérite) 

Zakonska opredelitev 

namena štipendije 

Štipendija na podlagi izjemnega učnega uspeha, kot dodatek k štipendiji 

zaradi slabega socialno ekonomskega statusa. 

Upravičenci Dijaki gimnazij, študentje. 

Pristojnost Ministrstvo za šolstvo in mladino, Ministrstvo za visoko šolstvo  

Upravljalec Regionalni center za univerzitetne in šolske dejavnosti 

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Ni pogoj. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

Za študente najvišja ocena na maturi (vsaj 16 točk od 20). 

Za dijake najvišja ali druga najvišja ocena na nacionalnem preverjanju 

znanja in obiskovanje programa, ki se zaključi z maturo. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

Ni pogoj. 

Drugi pogoji za 

prodobitev 

Socialni status. 

 

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

Napredovanje v višji letnik 

Redna udeležba pri pouku in na izpitih. 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Štipendijo lahko pridobijo le tisti, ki so upravičeni tudi do štipendije zaradi 

svojega socialno ekonomskega statusa. 

Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ni upravičen do štipendije, če je zaposlen, prijavljen kot brezposeln, dela 

pripravništvo ali se udeležuje izpopolnjevanja v okviru službenih 

obveznosti. 

Predlagatelj kandidata Za študente "rektor akademije"  za območje upravne enote. 

Za dijake avtomatično na podlagi rezultatov preverjanja znanja. 

Odločevalec o dodelitvi Za študente "rektor akademije"  za območje upravne enote. 

Za dijake avtomatično na podlagi rezultatov preverjanja znanja. 

Omejitev števila 

prejemnikov 

Za študente omejeno skupno število štipendij v upravni enoti.  Prejemanje 

omejeno na tri leta študija. 

Ureditev vračanja 

štipendije 

Neizpolnjevanje pogojev za ohranitev štipendije (neizpolnjevanje 

študijskih obveznosti). 
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Višina štipendije - Za študente 900 EUR letno (do leta 2015 je bilo 1.800 EUR letno). 

Osnovna socialna štipendija znaša med 1.020 in 5.612 EUR letno (2019-

20). 

- Za dijake med 402 do 1.002 EUR letno proporcionalno glede na višino 

socialne štipendije, ki lahko znaša od 435 do 921 EUR. 

Možni dodatki Za oddaljenost kraja študija od stalnega bivališča. 

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Študenti: za leto 2019 predvidena sredstva za 38.200 maturantov (39,3 mil 

EUR). Dijaki: vsi, ki izpolnjujejo pogoj 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Pomoč za mednarodno mobilnost. 

Izredna pomoč za težek materialni položaj. 

Štipendije na regionalni 

ravni 

Regije lahko podeljujejo svoje štipendije za izjemen učni uspeh. Regija Île-

de-France na primer podeljuje enkratno štipendijo v višini 1.000 EUR 

študentom, ki so v tej regiji obiskovali srednjo šolo in dosegli najvišji 

rezultat na maturi, so v tej regiji vpisani na visokošolsko ustanovo in imajo 

v njej stalno bivališče. 

POVEZOVANJE S 

TRGOM DELA 

Če je upravičencev do štipendije več kot razpoložljivih štipendij, imajo 

prednost skromnejši profili.  

V letih 2016-18 so kot pomoč pri iskanju prve zaposlitve lahko štipendisti 

ohranili pravico do štipendije (v znižanem znesku) še štiri mesece po 

zaključku izobraževanja. Ukinjeno, ker naj ne bi spodbujalo štipendistov k 

aktivnemu iskanju zaposlitve in tudi ne njihovih izobraževalnih ustanov, 

da jim pri tem nudijo podporo 

POVEZOVANJE Z 

RAZISKOVALNO IN 

AKADEMSKO SFERO 

Ni institucionaliziranih načinov. 

DRUGE OBLIKE 

SPODBUD ZA 

NADARJENE ALI 

IZJEMNE DOSEŽKE 

Ni drugih ciljnih pomoči na tej osnovi. 

DRUGI ZAKONSKO 

REGULIRANI NAČINI 

SPODBUJANJA 

NADARJENIH 

Zakon o prihodnosti šolstva (2007) predvideva "boljšo skrb za 

intelektualno napredne učence ali tiste, ki kažejo posebne sposobnosti in ki 

v šolah kažejo lahkotnost in hitrost pri učenju". Nadarjene učence se na tej 

podlagi obravnava kot učence s posebnimi potrebami, ki jih posebej 

spremljajo učitelj, šolski psiholog in starši. Učitelj jim lahko ponudi 

dodatna branja, dodatno snov in dodatne aktivnosti, kot so predstavitve, 

projekti. Obstaja možnost sestavljanja skupin nadarjenih učencev na 

podlagi skupnih projektov, obiskovanje učnih ur višjega razreda pri 

določenih predmetih in preskakovanja razredov. 

VLOGA NEVLAD-

NEGA SEKTORJA 

Nagrade za dober učni uspeh podeljujejo tudi nekatere banke študentom, 

ki pri njih odprejo bančni račun. Štipendije za posebne projekte (za 

nadarjene) so razpisane v sklopu zasebne fundacije Fondation de France. 

V sklopu zasebne inciative obstajajo tudi osnovne šole za nadarjene otroke. 
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4.3.6 Italija 

 

POJEM NADARJENOSTI 

Uradna definicija 

nadarjenosti (če obstaja) 

Ne obstaja. 

Kategorije nadarjenosti je opredelilo nevladno Društvo za razvoj talentov: 

- nadarjeni (Dotati) so tisti, ki pri ocenjevanju dosežejo najvišji nivo, 

- najbolj nadareni (Plusdotati): vrhunski nivo, kar se tiče kognitivnih 

sposobnosti. Otroci so sposobni doseči vrhunske rezultate v enem ali 

več akademskih predmetov. Dosegajo najvišje kriterije odličnosti ne 

samo v okviru učenčeve šole, temveč na nacionalni ravni. 

- učenci z nadpovprečnimi kompetencami so tisti, ki so sposobni doseči 

nadpovprečne akademske rezultate glede na pričakovanja, upoštevaje 

“raven šole” in didaktičnih ciljev.  

- Učenci s talentom izkazujejo nadpovprečen talent na določenem 

področju kot npr. na umetniškem področju, na področju vizualnih 

umetnosti, gledališke umetnosti, na glasbenem in plesnem področju, 

lahko pa imajo vodstvene sposobnosti ali visoko čustveno inteligenco. 

Način ugotavljanja 

nadarjenosti 

Po navodilih državnega sveta psihologov (iz 2018) za oceno kognitivnega 

profila otroka uporabljajo: opazovanje, pogovor z otrokom/najstnikom, 

pogovor s starši, test intelektualnega nivoja (npr. WISC test ali K-ABC 

test, za otroke iz neitalijanskega sociokulturnega okolja pa neverbalni test 

Leiter-3), dodatni nevropsihološki testi in vprašalniki za starše. 

Delež nadarjenih glede na 

to definicijo 

Glede na zgoraj navedene kategorije: 

- najbolj nadarjeni oz IQ nad 130: 2%, 

- nadarjeni oz IQ nad 120: 5%, 

- z nadpovprečnimi kompentencami: 20%. 

ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE ALI POSEBNE DOSEŽKE 

Vrsta štipendije Štipendija za dosežke  

Zakonska opredelitev 

namena štipendije 

Štipendija temelji na določbi ustave, po kateri imajo sposobni in zaslužni - 

čeprav brez sredstev - pravico študirati do najvišje stopnje. 

Upravičenci Samo študenti, z dobrim učnim uspehom in šibkim socialno-ekonomskim 

statusom. 

Pristojnost Ministrstvo za izobraževanje, univerzitetni študij in raziskave. 

Upravljalec Fundacija po 34. členu (ustave). 

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Ni določenih pogojev. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

- Povprečje ocen enako ali višje od 8/10, izračunano pri vseh predmetih v 

3. in 4. letniku srednje šole in pri polletnem ocenjevanju v 5. letniku. 

- Uspešnost šole pri nacionalnem preverjanju znanja v primerjavi s 

šolami iz regije. 

- Ravnatelj šole na pobudo učiteljskega kolegija lahko predlaga največ 

dva učenca kot »izjemno sposobna«, čeprav ne dosegata pogoja glede 

povprečne ocene. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

Ni določenih pogojev glede drugih dosežkov. 

 

Drugi pogoji za 

prodobitev 

Uspešnost na testiranju znanja, ki ga izvede Fundacija in ki se ga lahko 

udeležijo dijaki, ki so na maturitetnem izpitu dosegli vsaj oceno 80/100 (za 

kandidate, ki so maturo že opravili). 
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Pogoji za ohranitev 

štipendije 

Povprečna ocena, število opravljenih izpitov in pridobljenih kreditnih točk. 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Da. Cenzus, določen glede na uradni indeks socialno ekonomskega statusa 

(ISEE), je pogoj za pridobitev štipendije.   

Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ne. 

Predlagatelj kandidata Kandidat se prijavi na razpis. Ravnatelj šole na pobudo učiteljskega 

kolegija lahko predlaga največ dva učenca na šolo kot »izjemno sposobna«, 

čeprav ne dosegata pogoja glede povprečne ocene.  

Odločevalec o dodelitvi Fundacija po 34. členu (ustave). 

Omejitev števila 

prejemnikov 

Omejeno s finančnimi sredstvi za razpis. 

Ureditev vračanja 

štipendije 

Ni urejeno. 

Višina štipendije 15.000 EUR letno. 

Možni dodatki Za oddaljenost kraja šolanja od kraja bivanja, za bivanje v kraju šolanja. 

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Fundacija letno razpiše najmanj 400 nacionalnih štipendij (vrednost 6 mio 

EUR brez dodatkov). 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Ne. 

Štipendije na regionalni 

ravni 

Regije lahko podeljujejo štipendije v okviru nacionalne sheme Pravica do 

študija. Ker je taka oblika pomoči po zakonu v domeni regij, se izvajanje 

regulira s sporazumom med državo in regijami. Tudi  te štipendije so 

namenjene študentom s šibkejšo socialno ekonomske situacijo in izjemnim 

učnim uspehov. Obstajajo velike razlike med regijami, kar se tiče razpisnih 

pogojev in števila univerz. Regije pa lahko tudi odločajo, ali bodo razpisale 

lastne štipendije iz lastnih virov financiranja in s specifičnimi pogoji (npr., 

regija Trentino-Alto Adige ne upošteva indeksa socialno-ekonomskega 

statusa). 

POVEZOVANJE S 

TRGOM DELA 

Niso posebej urejeni ali predpisani. 

POVEZOVANJE Z 

RAZISKOVALNO IN 

AKADEMSKO SFERO 

Ni institucionaliziranih načinov. 

DRUGE OBLIKE 

SPODBUD ZA 

NADARJENE ALI 

IZJEMNE DOSEŽKE 

Fundacija po enakih merilih kot štipendije podeljuje tudi študijska posojila, 

ki jih študentja vračajo po zaposlitvi in sorazmerno s svojim dohodkom. 

Srednje šole, ki jih obiskujejo dijaki, ki so dosegli vse možne točke na 

državnem izpitu ali so zmagali na državnih tekmovanjih, dobijo nagrado 

ministrstva, ki jo uporabijo za financiranje različnih aktivnosti dijakov, na 

primer pripravništvo, udeležba v aktivnostih znanstvenih centrov, študijske 

ekskuzije in tudi neposredne finančne pomoči. 
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DRUGI ZAKONSKO 

REGULIRANI NAČINI 

SPODBUJANJA 

NADARJENIH 

Od leta 2013 se na podlagi vladne uredbe in navodil ministrtva kot otroke 

s posebnimi potrebami lahko obravnava tudi učence z nadpovprečnimi 

sposobnostmi. V zadnjih desetletjih sta pri delu z nadarjenimi otroki vedno 

bolj prisotni figuri tutorja in mentorja. Tutor je specializirani psiholog, ki 

dela z otrokom in skrbi za navezavo med učiteljem in domačim okoljem. 

Namen je večja individualizacija učenja in pomoč pri vnosu variacij v učno 

snov, na dolgi rok pa dobrobit otroka in harmoničen razvoj. Mentor je 

oseba, ki ima posebna znanja na nekem področju (ponavadi izven šole) in 

pomaga učencu, ki je izkazal nadpovprečne sposobnosti na tem področju. 

Na tak način učenec dobi vpogled v praktična znanja in izkušnje 

profesionalca/mentorja in spozna pobliže tudi profesionalno mrežo le-tega.  

VLOGA 

NEVLADNEGA 

SEKTORJA 

Društvo za razvoj talentov nudi napotke in nasvete staršem, kako 

prepoznati in ovrednotiti otrokove spretnosti. Podporo nudijo tudi 

učiteljem in šolam, tako da lahko nadpovprečni učenci razvijejo svoje 

sposobnosti znotraj mešanih razredov, medtem ko tudi ostali učenci 

istočasno razvijajo svoje sposobnosti. Svetujejo na primer tudi glede 

preskakovanja razreda. Društvo organizira različne aktivnosti za učence od 

6. do 18. leta starosti in tedenske poletne tabore v treh starostnih skupinah. 

Organizirajo tudi izmenjave z nadarjenimi učenci iz tujine. 

Društvo staršev nadarjenih otrok organizira srečanja, širi znanje o 

nadarjenih in talentiranih otrocih ter sodeluje tako s šolami kot s pristojnimi 

ministrstvi in društvi.  

Obstaja nekaj zasebnih šol, ki že v ustanovnih listinah izpostavljajo, da 

bodo namenile posebno skrb za nadarjene otroke. Nudijo na primer 

prilagojen program v sklopu heterogenih razredov in bogatejšo učno 

vsebino, psihološko pomoč, možnost utrjevanja snovi s pedagogi po 

pouku, redno udeležbo na nacionalnih olimpijadah in drugih tekmovanj. 
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4.3.7 Nizozemska 

 

POJEM NADARJENOSTI 

Uradna definicija 

nadarjenosti 

 

Ni zakonsko predpisane definicije nadarjenosti. 

Za nadarjene se v lokalni terminologiji uporabljajo naslednji izrazi: 'zelo 

nadarjeni' (hoogbegaafd), 'talentirani' (talentvolle), 'napredni v učenju' 

(leervoorsprong) oziroma 'odlični' (excellente) študenti. 

Način ugotavljanja 

nadarjenosti 

 

V osnovnošolskem sistemu se učence zadnjega razreda preizkuša z 

nacionalnimi standardiziranimi testi, ki se osredotočajo na matematiko, 

nizozemski jezik ter črkovanje in bralno razumevanje.  

Sicer so uveljavljene metode prepoznavanja nadarjenosti šolske ocene, 

preskusi dosežkov, psihološki testi (IQ-test, osebnostni test ipd.), 

opazovalni in kontrolni seznami, nominacije učiteljev, nominacije staršev, 

strokovnjakov, tretjih oseb in  samo-nominacije.  

Delež (%) nadarjenih 

glede na to definicijo 

10 % celotne populacije v osnovnošolskem in srednješolskem 

izobraževanju (IQ > 120) je opredeljene kot zmerno nadarjene, 2,5 % pa 

visoko nadarjene (IQ > 130). 

ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE ALI POSEBNE DOSEŽKE 

Država ne podeljuje posebnih štipendij za nadarjene oziroma za posebne dosežke, z izjemo štipendije 

za študente izven EGP. Veliko tovrstnih štipendij pa podeljujejo univerze, zato v tabeli poleg državne 

štipendije za študente iz tretjih držav prikazujemo dva primera univerzitetnih štipendij. 

Vrsta štipendije Štipendija za akademsko odličnost High Potential Scholarship 

Opredelitev namena 

štipendije 

Štipendija, ki podpira akademsko odličnost mednarodnih študentov, ki se 

izobražujejo v magistrskih študijskih programih.  

Upravičenci Akademsko odlični mednarodni študenti iz držav zunaj EU/EGP, Švice ali 

Surinama in so sprejeti v magistrski program na univerzi, ki sodeluje v 

štipendijskem programu. 

Pristojnost 

 

Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost v sodelovanju z 

raziskovalnimi univerzami in univerzami uporabnih znanosti.  

Upravljalec Visokošolski zavodi  

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Ni določenih pogojev. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

 

Odlični rezultati v predhodnem izobraževanju, kar se dokazuje z uradnim 

prepisom ocen ali potrjeno akademsko odličnostjo. Prednost imajo 

kandidati, katerih prepis ocen ali overjeno pismo o akademski odličnosti 

dokazujeta, da kandidat spada med 5 % najboljših prosilcev za štipendijske 

programe v študijskem letu. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

Ni posebej opredeljeno. 

Drugi pogoji za 

pridobitev 

Starost kandidata pod 35 let in da prej niso nikoli sodelovali v programu 

visokošolskega izobraževanja na Nizozemskem.   

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

Ni posebej opredeljeno. 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Ni posebej opredeljeno. 

Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ni posebej opredeljeno. 

Predlagatelj kandidata Kandidati se sami prijavijo. 

Odločevalec o dodelitvi Štipendijska komisija. 
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Omejitev števila 

prejemnikov 

Omejeno s finančnimi sredstvi za razpis 

Ureditev vračanja 

štipendije 

Ni posebej opredeljeno. 

Višina štipendije 

 

29.000 EUR za celotno trajanje študija v magistrskem programu 

Štipendija krije življenjske stroške, zdravstveno zavarovanje in 

zavarovanje odgovornosti, stroške prijave za vizum, šolnino in stroške 

pred-akademskega usposabljanja. 

Možni dodatki Ni posebej opredeljeno. 

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Število štipendistov: 24 

Znesek: skupaj 29.000 EUR/štipendista 

Čas trajanja 1 leto ali 2 leti (odvisno od trajanja študijskega programa) 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Ni posebej opredeljeno. 

Vrsta štipendije Štipendija za odličnost (honors scholarship) – primer HAN univerze 

uporabnih znanosti 

Opredelitev namena 

štipendije 

Štipendija za mednarodne študente, ki se izobražujejo v okviru programov 

za odlične (honors programs) in imajo izjemne rezultate v prvem letniku 

dodiplomskega študija. 

Upravičenci Študenti, vpisani v programe za odlične (honors programs) 

Pristojnost HAN Univerza uporabnih znanosti 

Upravljalec HAN Univerza uporabnih znanosti 

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Ni posebej opredeljeno. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

Ustrezno visok učni uspeh v 1. letniku študija.  

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

Dosežki niso opredeljeni kot pogoj za pridobitev. 

Drugi pogoji za 

pridobitev 

Ni posebej opredeljeno. 

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

Štipendist mora vsako leto opraviti obveznosti v višini 45 ECTS, da obdrži 

štipendijo.  

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Ne. 

Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ne. 

Predlagatelj kandidata 

 

Kandidatom se za štipendijo ni treba prijaviti, saj kandidata izbere 

akademska komisija na podlagi izjemnih rezultatov v prvem letniku. 

Odločevalec o dodelitvi Akademska komisija 

Omejitev števila 

prejemnikov 

Ni podatka. 

Ureditev vračanja 

štipendije 

Ni posebej opredeljeno. 

Višina štipendije 2.500 EUR letno. 

Možni dodatki Ni posebej opredeljeno . 

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Ni podatka. 

Čas trajanja Od 2. letnika študija dalje. 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Ni posebej opredeljeno.  
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Vrsta štipendije Štipendija za zasluge in finančne potrebe (Amsterdam Scholarships 

Fund) 

Opredelitev namena 

štipendije 

Podpora odličnosti in raznolikosti študentov na Amsterdam University 

College (AUC) s štipendijo na podlagi zaslug in finančnih potreb.  

Upravičenci Nizozemski študenti oz. študenti EU, ki so upravičeni do plačila zakonske 

šolnine ter študenti zunaj EU na prvi (dodiplomski) stopnji študija. 

Pristojnost Amsterdam University College, Stichting AUC Scholarship Fund 

(Štipendijski sklad AUC). 

Upravljalec Štipendijski sklad AUC. 

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

Ni določenih pogojev. 

Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

Upoštevajo se podatki o povprečni oceni iz srednješolskega izobraževanja, 

kandidat pa lahko v motivacijskem pismu dodatno navede še druge podatke 

o odličnih šolskih rezultatih. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

Upoštevajo se obštudijski dosežki in dejavnosti, npr. individualni dosežki, 

prispevki skupnosti ali družbi. 

Drugi pogoji za 

pridobitev 

Finančne potrebe. 

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

 

Uspešno opravljen letnik študija (povprečje ocen najmanj 3,0 in po 

možnosti več kot 3,5), pozitivno priporočilo mentorja in komisije,  ter 

dokaz, da se osnova za finančne potrebe ni spremenila 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

Če družinski dohodek presega določeni znesek, kandidat ni upravičen do 

štipendije. Nizozemski državljani morajo biti upravičeni do podporne 

štipendije, ki jo podeljuje DUO (vladna izvajalska agencija). 

Upoštevanje delovnega 

statusa 

Ni podatka. 

Predlagatelj kandidata Kandidat se prijavi sam. 

Odločevalec o dodelitvi Izbirna komisija (predstavniki sponzorjev, neodvisni predsednik), ki 

priporoči kandidata Odboru štipendijskih skladov AUC, ki na priporočilo 

izbirne komisije odloči, ali bo kandidat prejel polno ali delno štipendijo. 

Omejitev števila 

prejemnikov 

Ni omejitve 

Ureditev vračanja 

štipendije 

 

Štipendija preneha, če štipendist ne zaključi študija. Skladu mora v celoti 

povrniti vsa prejeta sredstva, enako pa tudi, če neupravičeno zavrne 

sodelovanje v dejavnosti sklada (npr. s sponzorji, bivšimi štipendisti). 

Višina štipendije 

 

- 5.100 EUR/leto  (nizozemski študenti oz. študenti EU, ki so 

upravičeni do plačila zakonske šolnine); delna štip. 2.550 EUR/leto 

- 15.300 EUR/leto (študenti izven EU); delna štip. 7.650 EUR/leto 

Možni dodatki Ni podatka. 

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

Študijsko leto 2017/18: 21 študentov je prvič prejelo štipendijo ASF. 

Čas trajanja 

 

Štipendija je podeljena za čas trajanja dodiplomskega študija. 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

Prejemnik ne sme prejemati druge štipendije s polnim kritjem za isto 

obdobje študija kot štipendije ASF. 

POVEZOVANJE S 

TRGOM DELA 

Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost je vzpostavilo spletno 

štipendijsko središče Grantfinder, ki združuje na enem mestu tudi vse 

štipendije, ki jih podeljujejo podjetja. Veliko fundacij in podjetij finančno 

podpira razvoj talentov v okviru izobraževanja in programov za odlične. 
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POVEZOVANJE Z 

RAZISKOVALNO IN 

AKADEMSKO SFERO 

V obdobju med leti 2016 in 2024 nizozemska vlada izvaja eksperiment, ki 

omogoča podelitev štipendije doktorskim kandidatom namesto bolj 

običajnega modela ponudbe pogodbe o zaposlitvi. V okviru eksperimenta 

naj bi izbrani kandidati namesto zaposlitve prejeli mesečno štipendijo za 

doktorsko delo v obdobju štirih let. Znesek štipendije je približno 1.840 

EUR neto na mesec, ki je enak začetni plači zaposlenega doktoranda in se 

vsako leto prilagodi na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin. 

Izplačilo štipendije pa se lahko ustavi, če se več kot 6 mesecev ne 

izpolnjuje obveznosti sporazuma z univerzo.   

DRUGE OBLIKE 

SPODBUD ZA 

NADARJENE ALI 

IZJEMNE DOSEŽKE 

Fundacija Cognitief Talent je do leta 2016 za učence 7. in 8. razreda 

organizirala tekmovanje iz znanja matematike, biologije in jezika, 

imenovano 'Toptoets' (Top testi), ki je bilo ukinjeno, preostala finančna 

sredstva pa je fundacija namenila za vavčerje, s pomočjo katerih šolam 

omogoča nakup učnih gradiv za učence, ki potrebujejo dodatne izzive.  

Druge dejavnosti, ki služijo za sprožitev interesov nadarjenih, so na voljo 

na regionalni ravni in so pogosto organizirane v  sodelovanju z lokalnimi 

organizacijami ali javnimi knjižnicami, ponudba pa obsega tudi izvajanje 

poletnih taborov in akademij ter drugih vrst počitniških programov za 

nadarjene; Vierkant Wiskunde (Matematični kvadrat) je bil npr. že leta 

1993 ustanovljen z namenom organizacije prvega matematičnega tabora, 

danes pa organizira tri poletne tabore za mlade med 10. in 18. letom.. 

DRUGI ZAKONSKO 

REGULIRANI NAČINI 

SPODBUJANJA 

NADARJENIH 

Inšpektorat za šolstvo, ki določa zakonske predpise in smernice o 

izobraževanju nadarjenih, na osnovnošolski ravni opredeljuje naslednje 

možnosti prilagoditev: diferenciacija v razredu in/ali preskakovanje, delno 

nadaljevanje izobraževanja v obogatitveni skupini znotraj šole, 

nadaljevanje šolanja v obogatitveni skupini na drugi šoli ali »pull-out« 

razredu, nadaljevanje celotnega izobraževanja v posebni skupini oziroma 

razredu (npr. koncept šola znotraj šole; obiskovanje ur predmeta v višjem 

razredu) itn. V srednješolskem izobraževanju se uporabljajo prilagoditve 

za nadarjene, kot npr. Renzullijev model obogatitve vrtljivih vrat, pred-

univerzitetni program obogatitve poleg rednega pred-univerzitetnega 

programa, naravoslovno usmerjeno pred-univerzitetno izobraževanje 

(Technasium), dvojezično izobraževanje, t.i. Junior Colleges, ki temeljijo 

na partnerstvu med univerzo in več srednjimi šolami, ter mešane oblike 

prilagoditev na osnovi predhodno omenjenih oblik. 
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VLOGA 

NEVLADNEGA 

SEKTORJA 

Različne fundacije ponujajo sredstva za nadarjene, pogoji za njihovo 

pridobitev pa so pogosto vezani tudi na njihov finančni položaj. 

Nefinančno podporo nadarjenim nudijo številna združenja; Nacionalna 

mreža HB-HO npr. zagotavlja prilagojeno podporo za nadarjene študente 

v visokošolskem izobraževanju in v ta namen organizira študijske dneve, 

predavanja, delavnice, srečanja mreže, medsebojna srečanja nadarjenih 

študentov. Fundacija iQ+, ki združuje strokovnjake, šolstvo, zdravstvo, 

vlado in starše s ciljem omogočanja razvoja nadarjenega otroka, prav tako 

organizira različne dejavnosti za nadarjene, npr. LeesiQlub+, ki je bralni 

klub za nadarjene otroke osnovnošolske starosti, v okviru iQafé+ pa 

potekajo predavanja za starše nadarjenih otrok in druge zainteresirane.  

V letu 2016 je bil v okviru zveze regionalnih združenj HINT Nederland 

ustanovljena tudi pobuda 'Kupola nadarjenosti', v okviru katere je bil 

vzpostavljen Register kakovosti za nadarjenost, in sicer zaradi uveljavitve 

številnih in raznolikih oblik usmerjanja nadarjenih s strani različnih služb, 

agencij in komercialnih institucij v zadnjih nekaj letih. 

Sicer na Nizozemskem deluje skupno 109 osnovnih in 14 srednjih šol za 

nadarjene učence z IQ>130/132, ki izvajajo celoten redni program 

izobraževanja, prilagojen nadarjenim, ki pa ni financiran s strani države. 
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5 PRIMERJAVA SLOVENIJE IN IZBRANIH DRŽAV  

 

V tem poglavju slovenske Zoisove štipendije primerjamo s štipendijami, ki smo jih obravnavali 

v študijah primerov drugih držav. Primerjava je v nadaljevanju podana tabelarično, enako kot 

so bile predstavljene tudi študije primerov, uvodoma pa podajamo glavne ugotovitve 

primerjave. 

 

Slovenska zakonska definicija nadarjenosti je precej ožja od hrvaške. Pri nas nadarjeni otroci 

niso zakonsko opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami, je pa predpisano, da jim šola 

"zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode 

in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske 

pomoči ter druge oblike dela" (11. člen Zakona o osnovni šoli). 

 

Glede prepoznavanja nadarjenih učencev je v Sloveniji sistem decentraliziran na raven šol 

in neobvezen, kot metoda se lahko uporablja širok nabor testov ter opazovanje otrok 

(vprašalniki za učitelje), medtem ko se dve drugi pogosti merili (učni uspeh, dosežki na 

tekmovanjih) uporabljata pri odločanju o Zoisovih štipendijah. Glede na to, da tudi druge 

države dajejo različno močan poudarek različnim metodam in vlogi šol, ne moremo trdi, da 

slovenski sistem posebej izstopa.  

 

Vse države imajo tudi različne sisteme spodbujanja dela z nadarjenimi učenci in dijaki v 

šolah, ki se lahko razlikujejo po paleti spodbujanih pristopov in načinov izvajanja. V Sloveniji 

delo z nadarjenimi učenci in dijaki temelji na konceptih iz let 1999 in 2007, ki predvidevata vse 

oblike dela z nadarjenimi, ki so običajne tudi v drugih državah (npr. zahtevnejše gradivo, učne 

skupine, individualni načrti, preskakovanje razredov, različne obšolske dejavnosti). V letih 

2016 in 2018 sta bili imenovani dve ekspertni skupini za posodobitev konceptov, ki pa nista 

prišli do enotnega strokovnega predloga, zato je Zavod za šolstvo leta 2019 na podlagi teh 

razprav sam pripravil osnutek koncepta, ki pa ga pristojno ministrstvo še ni potrdilo. Prav tako 

tudi ne obstaja sistematično spremljanje števila učencev in dijakov, ki so prepoznani kot 

nadarjeni, dela z njimi ali njihovih dosežkov. Računsko sodišče je zato v revizijskem poročilu 

"Sistem dela z nadarjenimi in sistem tekmovanj" (4. 12. 2020) priporočilo MIZŠ, da naj:  

  

 poskrbi, da bo Zavod Republike Slovenije za šolstvo v letnem delovnem načrtu 

opredelil jasne in merljive cilje pri nalogah in projektih (vključno z navedbo konkretnih 

rezultatov o izvedbi naloge), ki se nanašajo na delo z nadarjenimi učenci in dijaki in na 

šolska tekmovanja, v skladu s katerimi bo tudi poročal v poročilu o uresničevanju 

letnega delovnega načrta; 

 skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prouči, ali 

in v kakšnem obsegu je smiselno oziroma mogoče povezovati in medsebojno usklajevati 

sistem dela z nadarjenimi, sistem šolskih tekmovanj in podeljevanje Zoisovih štipendij. 
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Štipendije, ki bi bila po osnovnih merilih (učni uspeh in dosežki na tekmovanjih) 

neposredno primerljiva z Zoisovo štipendijo, v drugih državah nismo našli. Najbližje so 

ministrske štipendije na Poljskem, ki pa se podeljujejo kot enkratna nagrada, ter štipendije na 

Polsjkem in Hrvaškem, ki so namenjene posebnim področjem nadarjenosti in pri katerih se učni 

uspeh in dosežki upoštevajo vezano na to področje. V Nemčiji pri pogojih za štipendije tudi 

kombinirajo učni uspeh s pogoji glede aktivnosti štipendista, vendar so ti vezani na njegovo 

družbeno angažiranost in osebnost, ne pa na tekmovalne dosežke ali nadarjenost kot tako. 

Državne štipendije, ki so vezane samo na učni uspeh (brez dosežkov), poznajo v Franciji in 

Italiji, je pa pri njih dodatni pogoj socialni cenzus.  

 

V Sloveniji je sistem podeljevanja štipendij centraliziran, medtem ko nekatere druge države 

uporabljajo tudi bolj decentraliziran pristop (nižje ravni oblasti, šole oziroma univerze) ali pa v 

odločanje o štipendijah vključujejo tudi zasebne donatorje in sponzorje (Nemčija). Štipendije 

so lahko urejene enotno za dijake in študente, kot je to pri Zoisovih štipendijah, ali pa obstajajo 

ločene štipendije za sekundarno in terciarno raven izobraževanja. Enako kot v Sloveniji se 

večina štipendij podeljuje na podlagi samoprijave kandidata, njihovo število pa je omejeno z 

višino razpoložljivih sredstev za financiranje. Za urejanje sistema štipendiranja so povsod 

pristojna ministrstva za izobraževanje.  

 

Višina Zoisove štipendije je primerljiva s štipendijami na Poljskem in Hrvaškem ter precej 

nižja od štipendij v Nemčiji in Italiji, tudi ko jih primerjamo po kupni moči ali glede na 

povprečne zaslužke. Pri primerjavi štipendij za študente je treba upoštevati tudi višino šolnin, 

ki jih v Sloveniji za redni študij ni, ter višino drugih transferjev za študente, ki pa so v Sloveniji 

kot delež skupnih izdatkov za terciarno izobraževanje zelo visoki. 

 

Preglednica 5.1: Primerjava višine štipendij 

Država1 Primerjana štipendija Letni 

znesek v 

EUR 

Letni 

znesek v 

EUR – 

SKM2 

Delež v 

povprečnih 

zaslužkih3 (v 

%) 

Delež v BDP 

na 

prebivalca4 (v 

%) 

DIJAKI 

Slovenija Zoisova 1.475 1.705 5,1 7,1 

Poljska Št. preds. vlade 961 1.678 4,1 7,4 

ŠTUDENTI 

Slovenija Zoisova 1.720 1.988 5,9 8,3 

Hrvaška Št. za mlade umetnike 1.440 2.154 6,8 11,6 

Nemčija Deutschlandstipendium 3.600 3.340 5,2 10,0 

Nemčija Stipendiumplus 9.600 8.907 13,9 26,8 

Italija Št. za izjemne dosežke 15.000 14.570 33,2 55,7 

Opombe: 1 Francija v primerjavo ni vključena, ker pri ' aide au mérite' ne gre za samostojno štipendijo, ampak za 

dodatek k socialno-ekonomsko štipendiji. 2 Preračun v standarde kupne moči (PPS) je bil opravljen na podlagi 

podatka o pariteti kupne moči za dejansko osebno potrošnjo za leto 2019 (Eurostat) in povprečnega tečaja zlota 

oziroma kune v letu 2019 (ECB). 3 Glede na povprečne neto letne zaslužke para z dvema otrokoma, kjer oba 
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zaslužita povprečno plačo, preračunano v EUR (Eurostat). 4 Glede na BDP na prebivalca v letu 2019 v EUR 

(Eurostat). 

 

Preglednica 5.2: Šolnine v visokem šolstvu izbranih državah 

Država šolnine 

Slovenija Ni šolnin za redni študij na 1. in 2. stopnji 

Francija Šolnina na javnih univerzah znaša od 189,10 EUR letno za univerzitetne diplome, do 

261,10 EUR letno za magistrske programe in 396,10 EUR letno za doktorske 

programe. 

Hrvaška Pristojbine za vse študente, ki študirajo redno, v 1. letniku 1. in 2. stopnje na javnih 

VŠZ v celoti krije Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport. V naslednjih letih 

študija so pristojbine odvisne od meril, ki jih določijo posamezni VŠZ. Nekatere 

študentom plača vlada, nekateri študentje plačajo določen del, nekateri pa celotno 

šolnino. Šolnina se lahko giblje med 2,000 in 10.000 hrvaškimi kunami na leto (270-

1300 EUR), odvisno od področja študija.1,2 

Italija Šolnina se izračuna na podlagi dohodka študenta. Šolnine se lahko gibljejo od 0 do 

več kot 2.000 EUR na študijsko leto. Povprečna šolnina za programe 1. stopnje in 

programe 2. stopnje znaša približno 1.500 EUR na študijsko leto. 

Nemčija Večina študijev na 1. in 2. stopnji je na javnih univerzah brezplačnih. Študentom ni 

treba plačati šolnine, pod pogojem, da lahko zaključijo svoje študijske programe v 

določenem roku. Šolnine se lahko uporabljajo za programe 2. stopnje. 

Poljska Rednim študentom EU in študentom, ki imajo Kartico Pola (Karta Polaka), ni treba 

plačati šolnine na javnih VŠZ, če študijski program poteka v Poljščini. Za nekatere 

programe, ki se poučujejo v tujem jeziku, se lahko zaračuna šolnina. 

Vir za vse, razen za Hrvaško: Study in Europe: https://www.studyineurope.eu/tuition-fees 
1 European Commission/EACEA/Eurydice, 2018. National Student Fee and Support Systems in European Higher 

Education – 2018/19. Eurydice – Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
2 Study in Europe: https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/croatia_en  

 

V večini drugih držav se pri štipendijah, ki so delno primerljive z Zoisovimi štipendijami, 

upošteva tudi socialno-ekonomski status štipendista bodisi kot eno od meril za pridobitev ali 

pri določanju višine štipendije, medtem ko se pri Zoisovih štipendijah socialni status ne 

upošteva niti ne vpliva na višino štipendije. Poljska, kjer se socialni status prav tako ne upošteva 

pri primerljivh štipendijah, pa dopušča kombiniranje teh štipendij s štipendijo na podlagi 

socialno-ekonomskega statusa. Tudi pogoji glede zaposlitvenega statusa štipendista so, z 

izjemo Francije, manj ostri kot v Sloveniji. 

 

Poleg državnih štipendij obstajajo različne dodatne finančne spodbude za izjemne dosežke, 

na primer na regionalni ravni, na posameznih univerzah, za sofinanciranje stroškov udeležb na 

tekmovanjih. Slovenija ponuja kot dodatno možnost Ad futura štipendije za mednarodno 

sodelovanje, ki jih je možno prejemati tudi skupaj s Zoisovo štipendijo, ter štipendije za 

vrhunske športnike, štipendije pa po lastnih merilih podeljujejo tudi nekatere občine. 

 

V Sloveniji ni razvitega sistematičnega pristopa za povezovanje Zoisovih štipendistov s trgom 

dela ali z raziskovalno in akademsko sfero, razen možnosti, da se poleg Zoisove lahko pridobi 

https://www.studyineurope.eu/tuition-fees
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/croatia_en
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tudi kadrovsko štipendijo ali štipendijo za deficitarne poklice. Dober zgled pri povezovanju 

štipendij s trgom dela oziroma delodajalci je zlasti Nemčija, pri povezovanju z akademsko sfero 

pa centri odličnosti na Hrvaškem ter partnerstva med srednjimi šolami in univerzami na 

Nizozemskem in v Nemčiji. 

 

Nevladni sektor ima povsod veliko vlogo pri promociji dela z nadarjenimi, nudenju pomoči in 

nasvetov ter priporočil državnim organom. Zlasti v Nemčiji ima zasebni in nevladni sektor 

veliko vlogo tudi pri sofinanciranju štipendij. Angažma nevladnih organizacij pri promociji 

dela z nadarjenimi lahko opazimo tudi v Sloveniji, medtem ko je nevladno financiranje štipendij 

omejeno na posamezne dobrodelne organizacije. 

 

POJEM NADARJENOSTI 

Uradna definicija 

nadarjenosti (če obstaja) 

SI: Zakon o osnovni šoli opredeljuje kot nadarjene učence, ki "izkazujejo 

visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na 

posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu." (11. člen). 

 Primerjava: Celovito zakonsko definicijo nadarjenosti ima le HR. Več 

držav nadarjene z zakonom opredeljujejo kot otroke s posebnimi potrebami 

(PL, HR, FR, IT).  

Način ugotavljanja 

nadarjenosti 

SI: Zavod za šolstvo je objavil širok katalog testov (inteligenčni testi, testi 

specifičnih sposobnostni, osebnostni testi, testi stališč, interesov in 

vrednot, razvojni preizkusi in klinični testi) ter standardizirane lestvice za 

ocenjevanje učencev in dijakov, ki so namenjene učiteljem. Izbira testov, 

način preverjanja nadarjenosti in izbor učencev so prepuščeni šolam.  

 Primerjava: Države za identifikacijo nadarjenih uporabljajo nabor različnih 

metod, ki, glede na državo, obsegajo vse IQ in druge psihološke teste, učni 

uspeh, dosežke na tekmovanjih, mnenja učiteljev in šolskih psihologov, 

razgovore s starši, otroki in vrstniško skupino, opazovanje in spremljanje 

učencev ter samo-nominacijo. 

Delež nadarjenih glede na 

to definicijo 

SI: Uradni podatek o tem, kolikšen odstotek učencev je identificiranih kot 

nadarjenih, ne obstaja. Nedavna revizija Računskega sodišča je na podlagi 

vprašalnika, poslanega šolam, ugotovila, da je kot nadarjenih v osnovni 

šolah identificiranih 17,1 % učencev, v srednjih šolah v celoti 17,9 % 

dijakov, samo v gimnazijah pa kar 38,5 %. 

 Primerjava: Nekatere države navajajo podatek o deležu otrok, ki presegajo 

določen raven IQ. Za IQ>130 je to med 2 in 3 % otrok (IT, FR, NL), za 

IQ>120 med 5 in 10 % otrok (IT, NL). Za nekatere države so razpoložljivi 

tudi podatki za delež izjemno nadarjenih po širši nacionalni opredelitvi, ki 

ne zajema le IQ. V ZK naj bi bilo izjemno nadarjenih 2 % otrok, 

talentiranih pa med 5 in 10 %; v HR naj bi bilo talentiranih med 3 in 5% 

otrok. Italija navaja podatek tudi za širšo kategorijo otrok z 

nadpovprečnimi kompetencami; takšnih naj bi bilo 20%.  

Po študiji Eurodyce iz leta 2006 naj bi bilo v evropskih državah kot 

nadarjenih prepoznanih med 3 in 10 % učencev. Evropski ekonomsko-

socialni odbor je ocenil, da je glede na širino definicije nadarjenosti in 

metodo ugotavljanja ta delež lahko tudi med 10 in 15 %. 
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ZOISOVA ŠTIPENDIJA IN PRIMERLJIVE DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 

Zakonska opredelitev 

namena štipendije 

SI: ZŠ 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 (21. člen ZŠtip-1).  

 Delno primerljive štipendije v drugih državah:  

1) Štipendije, ki kot pogoj kombinirajo učni uspeh in izjemne dosežke: 

- PL: enkratna nagrada ministra za šolstvo (dosežki na tekmovanjih ali 

uspešnost pri učnih progamih za nadarjene, učni uspeh). 

2) Štipendije, ki kot pogoj kombinirajo učni uspeh in drugačna merila 

dosežkov: 

- NE: dve vrsti štipendij za študente z izjemnim uspehom, ki izkazujejo 

tudi družbeno angažiranost in aktivnost, kar se šteje kot izraz izjemnosti 

(Deutschlandstipendium - DSt, Stipendiumplus – S+), 

3) Štipendije, ki kot pogoj kombinirajo učni uspeh in socialni status: 

- IT: štipendija za študente z izjemnim uspehom in šibkim socialno 

ekonomskim statusom, 

- FR: dodatek k socialni štipendiji za študente in dijake z izjemnim učnim 

uspehom. 

4) Štipendije za posebna področja nadarjenosti: 

- PL: štipendije predsednika vlade (nadarjenost za določeno področje, ki se 

kaže skozi ocene na tem področju), štipendije ministra za kulturo 

(tekmovanja in ocene na področju umetnosti), športna štipendija 

(tekmovanja ob pogoju visoke povprečne ocene in ocene vedenja), 

- HR: štipendija za mlade umetnike (tekmovanja ali priznanja ob pogoju 

glede ocene in socialnem cenzusu).  

Pristojnost SI: Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve. 

 Primerjava: Povsod ministrstva, pristojna za izobraževanje. 

Upravljalec in 

odločevalec o dodelitvi 

SI: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS  

 Primerjava: Praviloma vladne oziroma državne institucije. Izbira 

štipendistov je ponekod prepuščena univerzam (NE), sodelujočim 

donatorjem (NE), nižjim ravnem oblasti (delno PL in FR) ali šolam (PL). 

Upravičenci SI: Dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih. 

 Primerjava: Nekatere od navedenih primerljivih štipendij so namenjene 

tako dijakom kot študentom, nekatere pa samo študentom. 

Starostne omejitve SI: Ob pridobitvi štipendije morajo biti dijaki mlajši od 22 let, študenti pa 

mlajši od 27 let. 

 Primerjava (glede na razpoložljive vire): V PL se lahko nekatere štipendije 

za posebna področja talentiranost pridobi že v četrtem razredu in do starosti 

do 24 let. V FR lahko za dodatek prvič zaprosi oseba, ki je mlajša od 28 

let. V IT je pogoj za regijsko štipendijo, ki smo jo analizirali, starost nižja 

od 35 let ali od 40 let glede na raven terciarnega izobraževanja.  

Pogoji za pridobitev glede 

nadarjenosti 

SI: Niso posebej opredeljeni. 

 Primerjava: Štipendije, pri katerih je nadarjenost izrecno opredeljena kot 

namen, so redke, tudi pri teh pa se kot izraz nadarjenosti uporablja dosežke 

na tekmovanjih in tudi ocene, vendar omejeno na področje nadarjenosti, za 

katerega se podeljuje štipendija.  
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Pogoji za pridobitev glede 

učnega uspeha 

SI: Povprečna ocena (4,7 v osnovni šoli, 4,1 v srednji šoli in 8,5 ali 

najboljših 5 % generacije za študente). 

 Primerjava: Pri vseh štipendijah obstaja tudi pogoj glede učnega uspeha, 

pri čemer je ta na PL pogosto omejen samo na ocene, povezane s 

področjem nadarjenosti, v IT pa lahko izobraževalna ustanova predlaga 

dva učenca ne glede na oceno kot izjemno sposobna. 

Pogoji za pridobitev glede 

dosežkov 

SI: Vsaj en dosežek (tekmovanja, raziskovalni ali umetniški dosežki)  

 Primerjava: Tekmovanja kot merilo dosežkov pri primerjanih štipendijah 

uporabljata PL in HR, ne pa NE, FR in IT. 

Pogoji za ohranitev 

štipendije 

SI: Enako kot za pridobitev. 

 Primerjava: pri večini štipendij se letno preverja, ali so pogoji še izpolnjeni. 

Upoštevanje socialnega 

statusa 

SI: Se ne upošteva pri dodelitvi ali višini štipendije. 

 Primerjava: Praviloma se socialni status upošteva. V NE se dohodek 

družine in štipendista upošteva pri določitvi višine štipendije S+, pri DSt 

pa se težke razmere upošteva pri odločanju o dodelitvi. V HR, FR in IT je 

slabši socialni status pogoj za pridobitev štipendije. Izjema je PL, ki pa 

dovoljuje kombiniranje štipendij za nadarjene s štipendijo na podlagi 

socialno-ekonomskega statusa. 

Upoštevanje delovnega 

statusa 

SI: Štipendist ne sme biti v delovnem razmerju ali opravljati dejavnosti, 

biti vpisan v evidenco brezposelnih ali biti poslovodna oseba gospodarskih 

družb ali zavodov. 

 Primerjava: V FR štipendist ne sme biti zaposlen ali prijavljen v evidenco 

brezposelnih. NE ima omejitev samo za zaposlene v javnih službah. V HR 

je pogoj, da je prejemnik študent, ki študira redno. IT in PL nimata posebej 

opredeljenega pogoja glede delovnega statusa. 

Predlagatelj kandidata SI: Kandidat se sam prijavi na razpis. 

 Primerjava: Praviloma samoprijava na razpis. V IT in PL možen tudi 

predlog šole. 

Omejitev števila 

prejemnikov 

SI: Glede na razpoložljiva proračunska sredstva. 

 Primerjava: Povsod omejitev glede na razpoložljiva sredstva. Na PL lahko 

predsednikovo štipendijo pridobi le en dijak na šoli. 

Ureditev vračanja 

štipendije 

SI: Vrača se štipendija, prejeta v tekočem štipendijskem letu. Razlogi: 

prenehanje štipendije zaradi neizpolnjevanje pogojev, prekinitev 

izobraževanja po svoji volji ali krivdi, izguba statusa, sprememba 

programa ali ustanove izobraževanja brez soglasja štipenditorja, navajanje 

napačnih podatkov, zaposlitev ali prijava na Zavodu za zaposlovanje. 

 Primerjava: praviloma je tudi drugje štipendijo treba vrniti za čas, ko jo je 

štipendist prejemal, pa do nje ni bil več upravičen zaradi neizpolnjevanja 

pogojev za štipendijo ali študijskih obveznosti. 

  



84 

 

Višina štipendije SI: Osnovna Zoisova štipendija na letni ravni v letu š.l. 2020/21 znaša za 

dijake 1.475 evrov, za študente 1.720 evrov.  

 Primerjava: PL štipendija predsednika vlade 691 evrov letno, športna 

štipendija največ 1.370 evrov letno, ministrove štipendije se izplačajo kot 

enkratna nagrada. HR 1.440 evrov letno. NE: DSt štipendija 3.600 evrov 

letno (lahko več, če zasebni sponzor prispeva več), S+ odvisna od dohodka 

in največ 8.900 evrov letno. FR dodatek za študente 900 evrov letno, za 

dijake med 400 in 1.000 evri letno glede na višino socialne štipendije. IT 

15.000 evrov letno. 

Možni dodatki Dodatek za bivanje (81,92 evrov mesečno), dodatek za štipendiste s 

posebnimi potrebami (51,20 evrov mesečno). 

 Primerjava: NE zdravstveno zavarovanje, dodatek za družino in otroka, 

dodatek za šolnino. FR za oddaljenost kraja študija. IT za oddaljenost ali 

za bivanje. 

Podatki o številu 

štipendistov ali znesku 

SI: V š.l. 2019/20 skupno 4.896 štipendistov (3.226 dijakov in 1.670 

študentov), kar pomeni 4,4 % vseh dijakov in 2,2 % vseh študentov. Za 

štipendije je bilo namenjenih 9,5 milijona evrov.  

 Primerjava (podatki le delno dosegljivi): PL: na terciarni ravni število 

močno pada, razmerje med socialnimi in spodbujevalnimi približno 60:40. 

NE: okoli 52.000 štipendistov po obeh obravnavanih štipendijah. FR: 

38.200 novo vpisanih študentov in vsi dijaki, ki izpolnjujejo pogoj. IT: 400 

štipendij letno. 

Čas trajanja SI: Dokler so izpolnjeni pogoji za ohranitev štipendije, ki se preverjajo 

letno. 

 Primerjava: Praviloma podobno, razen pri enkratnih nagradah (PL), v FR 

samo za prve tri letnike študija. 

Možnost kombiniranja 

štipendij 

SI: ZŠ je možno kombinirati s kadrovsko in štipendijo za deficitarne 

poklice, ne pa z državno (socialno) štipendijo. 

 Primerjava: PL dopušča kombiniranje s štipendijami na podlagi socialnega 

statusa, NE tega kombiniranja ne dopušča pri S+, pri DSt pa je dopustno, 

vendar z omejitvijo skupnega zneska. V IT je dodatek za dosežke možno 

kombinirati z drugimi štipendijami. V HR štipendist ne sme imeti drugih 

štipendij iz javnih virov, zasebne se upoštevajo pri cenzusu. 
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DRUGI VIDIKI DELA Z NADARJENIMI IN ŠTIPENDISTI 

DRUGE ŠTIPENDIJE  SI: Obstajajo občinske štipendije, pri katerih so merila prepuščena 

podeljevalcu, prav tako je podeljevalcu prepuščeno, ali se te štipendije 

lahko kombinirajo z drugimi. Za športnike obstajajo štipendije 

Olimpijskega komiteja, praviloma namenjene tistim, ki so dosegli izjemne 

rezultate kot člani državne reprezentance. 

 Primerjava: V državah, kjer ni državnega sistema za štipendiranje izjemnih 

dijakov in študentov (ZK, NL), imajo večjo vlogo univerzitetne štipendije. 

V državah, kjer je državni sistem omejen (IT, FR) obstaja tudi zakonski 

okvir za podeljevanje regionalnih štipendij. V NE ima veliko vlogo 

urejanje in podeljevanje štipendij na ravni zveznih držav po njihovih 

lastnih pravilih. 

DRUGE OBLIKE 

SPODBUD ZA 

NADARJENE ALI 

IZJEMNE DOSEŽKE 

SI: Zoisovi štipendisti lahko to štipendijo pridobijo tudi za študij oziroma 

šolanje v tujini, kandidirajo pa lahko tudi za štipendije Ad futura za 

študijske obiske in sodelovanje na tekmovanjih. 

 Primerjava: V IT določeno finančno spodbudo dobijo tudi šole, iz katerih 

prihajajo dijaki, ki so dosegli vse možne točke na državnem izpitu ali 

zmagali na državnem tekmovanju. V HR so na voljo proračunska sredstva 

za financiranje sodelovanja nadarjenih na tekmovanjih, festivalih, 

srečanjih in podobno, na predlog šole. 

DRUGI NAČINI 

SPODBUJANJA 

NADARJENIH 

SI: V Sloveniji delo z nadarjenimi temelji na dveh konceptih, za osnovno 

šolo (iz leta 1999) in za srednje šole (iz leta 2007). Koncepta predvidevata 

vse oblike dela z nadarjenimi, ki so običajne tudi v drugih državah (npr. 

zahtevnejše gradivo, učne skupine, individualni načrti, preskakovanje 

razredov, različne obšolske dejavnosti). V letih 2016 in 2018 sta bili 

imenovani dve ekspertni skupini za posodobitev konceptov, ki pa nista 

prišli do enotnega strokovnega predloga, zato je Zavod za šolstvo leta 2019 

na podlagi teh razprav sam pripravil osnutek koncepta, ki pa ga pristojno 

ministrstvo še ni potrdilo. 

Izvajanje konceptov je tako v veliki meri prepuščeno iniciativnosti 

posameznih šol in učiteljev. Tako danes številne šole kot svojo prednost 

promovirajo tudi svoj pristop k delu z nadarjenimi. Zavod za šolstvo nudi 

podporo v obliki neobveznega usposabljanja učiteljev in strokovnih gradiv, 

leta 2015 je na podlagi razpisa 15 gimnazij tudi sodelovalo v projektu 

Inovativno učno okolje za delo z nadarjenimi dijaki; po zaključku projekta 

so ostale povezane v mrežo za izmenjevanje izkušenj.  

 Primerjava: Večji poudarek kot finančnim spodbudam se praviloma daje 

načinu dela z nadarjenimi. Vse države imajo izdelana priporočila ali 

strokovne podlage za delo za nadarjenimi. V šolah delo z nadarjenimi 

obsega zelo široko paleto ukrepov, na primer psihološko podporo, 

zgodnejši začetek šolanje, vključevanje v višje razrede, preskakovanje 

razredov ali opravljanje dveh razredov v enem šolskem letu, ločene razredi 

za nadarjene, individualne programi in mentorje, dodatno snov in 

aktivnosti v okviru pouka. Poleg tega obstajajo tudi številne izvenšolske 

dejavnosti za nadarjene, kot so poletni tečaji in tabori, tekmovanja, socialne 

mreže. V vseh državah razen HR obstajajo tudi posebne šole za nadarjene 

oziroma izjemno uspešne, ki so z izjemo PL v domeni zasebnega sektorja. 



86 

 

POVEZOVANJE S 

TRGOM DELA 

SI: Ni sistematičnega načina povezovanja Zoisovih štipendistov s trgom 

dela, je pa Zoisovo štipendijo dopustno kombinirati s kadrovsko štipendijo 

in štipendijo za deficitarne poklice. 

 Primerjava: Z vidika povezovanja med štipendijami in trgom dela je primer 

dobre prakse zlasti NE, ki v sistem podeljavanja štipendij tudi na 

sekundarni ravni neposredno vključuje delodajalce in zasebne fundacije. 

Nekatere države uporabljajo štipendijo tudi kot spodbudo za šolanje na 

prioritetnih področjih (ZK, FR). NL je vzpostavila državni portal, prek 

katerega so dosegljive celovite informacije o štipendijski ponudbi podjetij. 

POVEZOVANJE Z 

RAZISKOVALNO IN 

AKADEMSKO SFERO 

SI: Ni sistematičnega načina povezovanja Zoisovih štipendistov z 

raziskovalno ali akademsko sfero. 

 Primerjava: Povezovanje štipendij z raziskovalno in akademsko sfero 

praviloma ni močno razvito. Dober zgled so HR centri odličnosti, ki redno 

tedensko ponujajo nadarjenim dodatni pouk in aktivnosti, pri čemer se 

vključujejo tudi univerze. NL v sodelovanju med posamezno univerzo in 

več srednjimi šolami oblikuje pred-univerzitetne pripravljanje šole (Junior 

College, Technasium). Tudi v NE obstajajo partnerstva med srednjimi 

šolami in univerzami, ki so namenjena spodbujanju nadarjenih dijakov. 

Večina držav na različne načine podpira raziskovalno usmerjene doktorske 

študente. 

VLOGA 

NEVLADNEGA 

SEKTORJA 

SI: Pomembno vlogo pri raziskovanju in promoviranju različnih metod 

dela z nadarjenimi ima Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti 

na Pedagoški fakulteti UL. Center Motus in Zavod 404, ki je izšel iz ene 

od gimnazij, sta primera zasebnih organizacij, ki ponujata izvajanje 

različnih testov ter različne individualne in skupinske programe podpore 

nadarjenim. Dejavnosti za nadarjene organizira tudi Zavod za tehnično 

kulturo Slovenije. Tudi izven tega obstaja določena ponudba za nadarjene 

v smislu hiš eksperimentov, taborov in podobno. Informacije o sistemu in 

možnostih za nadarjene zbira tudi Zveza aktivov svetov staršev.  

 Primerjava: Nevladni sektor ima v večini držav pomembno vlogo. 

Nevladni sektor oblikuje smernice in priporočila za delo z nadarjenimi, 

ponuja različne aktivnosti in celo testiranja, pogosto pa tudi neposredne 

finančne podpore in štipendije ter posebne šole za nadarjene. 
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B. EMPIRIČNA ANALIZA ZOISOVEGA ŠTIPENDIRANJA 

6 ANALIZA PODATKOV O ŠTIPENDIRANJU V OBDOBJU 2008-2018   

6.1 Uvod 

Osnovni namen tega poglavja in kvantitativne analize je pridobiti globlji vpogled v spremembe 

znotraj populacije Zoisovih štipendistov skozi čas in spoznati dinamiko pridobivanja in 

ohranjanja Zoisovih štipendij. Želimo preveriti upravičenost ugotovitev o nekaterih slabostih 

sedanjega sistema, ki se pojavljajo v strokovni literaturi in javnosti, ter tako podati podlago za 

oblikovanje predlogov optimizacije, ki sledi v naslednjem vsebinskem sklopu. Zanimajo nas 

tudi učinki nekaterih sprememb sistema Zoisovega štipendiranja, ki so se dogajale v 

analiziranem obdobju. 

Analiza podatkov je omejena na obdobje zadnjih dvanajstih let, to je od leta 2008, ko je 

izvajanje sistema Zoisovih štipendij prevzel Javni sklad. Pri tem je kot leto 2008 mišljeno 

šolsko/študijsko leto 2008/2009, kar smo mi poimenovali kot štipendijsko leto. V začetnih letih 

je treba upoštevati, da so se podatki šele sčasoma pričeli obdelovati na Skladu in da z letom 

2008 prenos še ni bil narejen v celoti. Glede na podatke, ki smo jih pridobili, sklepamo, da je 

Javni sklad v letu 2008 pričel z zbiranjem podatkov le o novih Zoisovih štipendistih. V analizo 

je zajeto tudi obdobje finančne krize, ki je spodbudila spremembe v izdatnosti in strukturi 

štipendij, ter obdobje po uveljavitvi novega zakona o štipendijah v letu 2014. Poleg baze 

Zoisovih štipendistov smo pri analizi uporabljali še nekatere ostale sekundarne vire in baze (v 

največji meri SURS). Za preurejanje baze podatkov in samo statistično analizo smo v največji 

meri uporabljali program R, v določenih primerih je zadoščala tudi uporaba Excela.  

Število Zoisovih štipendistov v opazovanem obdobju upada, to predvsem velja za obdobje 

med 2012 in 2016. Potem se sicer ustali, a število novih Zoisovih štipendistov po letu 2016 

znaša le tretjino novih Zoisovih štipendistov v letu 2010. Razmerje med številom Zoisovih 

štipendistov dijakov in študentov je v korist prvih in se po letu 2016 še precej poveča. Prav tako 

je med štipendisti v vsem opazovanem obdobju več žensk kot moških.  

Glede na razporeditev Zoisovih štipendistov po vrsti izobraževanja prednjači srednje splošno 

izobraževanje. Na terciarnem nivoju se je zaradi vpeljave bolonjskega sistema povečeval delež 

Zoisovih štipendistov na račun visokošolskega študija. Študentje visokega strokovnega in 

višjega izobraževanja pa tudi dijaki srednjega strokovno izobraževanje predstavljajo le mali 

delež Zoisovih štipendistov. Tako ni presenetljivo, da so po področju izobraževanja na prvem 

mestu gimnazijci, ki zajemajo v zadnjem opazovanem letu že preko 60 % vseh Zoisovih 

štipendistov. Opažamo tudi, da se delež Zoisovih štipendistov z družboslovnega področja 

zmanjšuje na račun štipendistov s področja medicine in zdravstva. 

Presenetljivo veliko Zoisovih štipendistov je imelo tekom štipendiranja štipendijo vsaj enkrat 

v mirovanju (34,89 %). Pri izpolnjevanju pogojev (kar seveda ni nujno edini razlog za 

mirovanje, a najpogostejši) so manj uspešni študentje. Zoisovo štipendijo je imelo vsaj enkrat 

v mirovanju dve petini študentov in ena petina dijakov. Zelo podobno je stanje glede 

prenehanja prejemanja Zoisove štipendije, saj je le-to najpogosteje sledilo zaradi nadaljevanja 

mirovanja. Dolg je bil zabeležen preko 30,91 % štipendistom, ki pa so ga po nam znanih 

podatkih večinoma tudi poravnali. Odpisan je bil recimo le desetim Zoisovim štipendistom. 

Glede uspešnosti prenosa Zoisove štipendije iz srednje šole na terciarno izobraževanje opažamo 

zelo zmanjšan prenos od vključno leta 2014 naprej.  

Povprečna višina Zoisove štipendije je v opazovanem obdobju precej nihala. Predvsem je 

viden padec v letu 2012 predvsem zaradi ukinitve nekaterih dodatkov. Opazne so razlike med 



88 

 

študenti in dijaki, glede na podatke so padec občutili predvsem študentje. Tako absolutna kot 

relativna razlika med povprečnima višinama Zoisovih štipendij se je zelo zmanjšala. Glede 

primerjave z ostalimi štipendijami je višina Zoisova štipendije nekje na ravni državne 

štipendije. Ker se je v zadnjem času višina državne štipendije znižala, je Zoisova nekoliko višja, 

a ni bilo tako skozi celotno obdobje. Kadrovske štipendije so v povprečju precej višje od 

omenjenih dveh.  

Prejemanje oz. možnost prejemanja dodatkov k Zoisovi štipendiji se je v teh dvanajstih letih 

precej spreminjalo. Do leta 2014 je dodatek za vrsto in področje izobraževanja prejemalo na 

letni ravni med 20 in 30 % Zoisovih štipendistov. Delna ukinitev dodatka za bivanje (ukinjen 

dodatek za prevoz) v letu 2012 je povzročila prenehanje prejemanja tega dodatka za približno 

polovico vseh štipendistov (ne le Zoisovih). Posledično se je med Zoisovimi štipendisti znižala 

povprečna štipendija. Velika je razlika med Zoisovi štipendisti in ostalimi štipendisti pri 

dodatku za dohodek (le od vključno 2008 do 2012). Če ta dodatek prejemalo le okrog 10 %  

Zoisovih štipendistov, je bil ta odstotek pri vseh štipendistih skozi preko 60 %. 

Dosežki Zoisovih štipendistov so bili v bazi podani v 18 kategorijah in opisno. Po združevanju 

smo ugotovili izstopanje predvsem pri dosežkih na tekmovanjih, ki jih je v povprečju veliko 

več kot dosežkov pri raziskovanju, dosežkov na umetniškem področju in vseh ostalih dosežkov. 

Večina štipendistov tekom študija letno poroča o enem (mešani dosežki) ali dveh dosežkih 

(raziskovanje), pri tekmovanjih pa ima več kot tisoč štipendistov v svojem »najboljšem« letu 

tudi 5 in več dosežkov. 

Teritorialno razpršenost Zoisovih štipendistov smo preučevali na dveh nivojih, regionalnem 

in na nivoju občin. Na vrhu so regije relativno blizu skupaj, morda pozitivno izstopa 

Osrednjeslovenska. Pri obeh kategorijah, dijakih in študentih, pa zaostajajo Obalno-kraška, 

Primorsko-notranjska in Zasavska regija. Pri občinah so v ospredju manjše občine, a jih ni 

veliko, za katere bi lahko to trdili pri obeh kategorijah. 

Sezonski efekt je dokazan pri fizičnih in kognitivnih dejavnostih. Gre predvsem za to, da so 

otroci, ki so se rodili v začetku koledarskega leta pri primerjanih testih v bistvu lahko precej 

starejši od vrstnikov rojenih konec koledarskega leta. Tako lahko slednji izgubijo marsikatero 

priložnost le zato, ker so mlajši od svojih kolegov. Število Zoisovih štipendistov, rojenih v 

zadnjem četrtletju, je statistična značilno nižje od pričakovanega. Po drugi strani je v prvih dveh 

četrtletjih rojenih več Zoisovih štipendistov od pričakovanega števila. Torej smo sezonski efekt 

potrdili za Zoisove štipendiste v opazovanem obdobju. 

Analiza kombiniranja/prehajanja med štipendijami je pokazala, da je imela več kot petina 

Zoisovih štipendistov tekom izobraževanja tudi državno štipendijo, kar seveda ni mišljeno v 

istem obdobju, saj se štipendiji izključujeta. Pogostejši je prehod iz Zoisove štipendije na 

državno kot pa obratno (razmerje 5:1). Po letih prehod iz Zoisove na državno štipendijo znaša 

med 6,77 % v letu 2011 pa vse do 16,56 % v letu 2015. Po letu 2012 je vsako leto več kot 

desetina Zoisovih študentov prešla na prejemanje državne štipendije. Kombiniranja Zoisove 

štipendije in ostalih štipendij ni veliko. Kadrovsko in Zoisovo je tekom šolanja prejemal vsak 

dvajseti Zoisov štipendist. 
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6.2 Osnovna baza Zoisovih štipendistov 

Z 'osnovna baza' smo poimenovali bazo, kjer imamo za vsakega Zoisovega štipendista podatek 

za vsako leto štipendiranja. Tako je statistična enota v tej osnovni bazi štipendist v določenem 

štipendijskem letu in ne štipendist skozi celotno obdobje prejemanja štipendije. Vseh enot v tej 

osnovni bazi je 110607 (lahko rečemo, da je bilo podeljenih toliko letnih Zoisovih štipendij).  

Ob štipendijskem letu imamo v osnovni bazi še naslednje podatke o štipendistu: 

- spol; 

- datum rojstva; 

- občina stalnega prebivališča; 

- letnik v katerega je štipendist vpisan; 

- učni uspeh (v večini primerov se nanaša na prejšnje leto); 

- podatki o izjemnih dosežkih - razbili smo jih v 18 kategorij; 

- skupni znesek štipendije; 

- osnovni znesek štipendije; 

- dodatek za bivanje; 

- dodatek za uspeh; 

- dodatek za posebne potrebe; 

- dodatek za izobraževanje; 

- dodatek za dohodek; 

- podatek o mirovanju (DA/NE) in razlogi; 

- podatek o prenehanju (DA/NE) in razlogi; 

- podatek o dolgu in morebitnem odlogu ali odpisu; 

- izobraževalni status štipendista (dijak/študent); 

- vrsta izobraževanja; 

- področje izobraževanja; 

- naziv izobraževalnega programa; 

- naziv izobraževalnega zavoda; 

- občina izobraževalnega zavoda; 

- država izobraževalnega zavoda. 

Podajmo nekaj osnovnih ugotovitev k tej osnovni bazi. Kot smo omenili, so statistična enota v 

bistvu vrednosti nabora spremenljivk za eno štipendijsko leto nekega štipendista. Pri tem je 

lahko nek štipendist v nekem letu vnesen tudi večkrat (predvsem če je šlo za prenehanje, 

mirovanje ali spremembo višine štipendije - ni čisto konsistentno skozi celotno bazo). Pri 

ocenah štipendistov je vnesena ocena za preteklo (štipendijsko) leto. To pomeni, da imajo dijaki 

prvega letnika vneseno povprečno oceno zadnjega razreda osnovne šole in podobno študentje 

prvega letnika oceno zadnjega letnika srednje šole (ni pa to vedno nujno res). Zato smo v 

nekaterih primerih oceno prvih letnikov (tako dijakov kot študentov) izvzeli iz analize. Podatki 

o vrsti izobraževanja, področju izobraževanja in izobraževalnem programu so podani v zelo 

veliko kategorijah, zato smo jih bili za potrebe naše analize prisiljeni združevati. Podobno to 

velja za podatke o dosežkih Zoisovih štipendistov v posameznem letu, ki so bili podani celo v 

opisni obliki. 

6.2.1 Število Zoisovih štipendistov po letih 

Naredimo najprej pregled Zoisovih štipendistov po letih (vsi štipendisti skupaj). Opazimo, da 

je nenavadno nizko število v prvih letih in tudi padec, ki se prične z letom 2014. Razlog za 

nizko število štipendistov v prvih letih gre iskati v prenosu baze podatkov o štipendistih z 

Zavoda za zaposlovanje na Javni sklad, na katerega je bilo leta 2008 z Zakonom o štipendiranju 

prenešeno izvajanje sistema Zoisovega štipendiranja in vodenje evidence o Zoisovih 
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štipendistih, očitno pa se niso istočasno prenesli (vsi) podatki o Zoisovih štipendistih z Zavoda 

za zaposlovanje. Preglednica 6.1 nam prikazuje porazdelitev Zoisovih štipendistov po 

štipendijskih letih (v bistvu število podeljenih štipendij na leto).  

Preglednica 6.1: Število Zoisovih štipendistov po letih (vsi vnosi) 

Štipendijsko leto Število Zoisovih štipendistov 

2008 3839 

2009 8548 

2010 11619 

2011 13484 

2012 13494 

2013 12943 

2014 10952 

2015 9017 

2016 7409 

2017 6672 

2018 6431 

2019 6199 

Opomba: podatki za prva tri leta so verjetno podcenjeni zaradi prenašanja evidence z Zavoda 

za zaposlovanje na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. 

Ker vsebuje Preglednica vse vnose, tudi mirovanje in prenehanje, smo dali na stran tiste, ki jim 

je prenehala pravica do prejemanja Zoisove štipendije, in dobimo naslednjo Preglednico 6.2. 

Preglednica 6.2: Prenehanje prejemanja Zoisove štipendije po letih 

Štipendijsko leto Da Ne 

2008 40 3799 

2009 146 8402 

2010 894 10725 

2011 1281 12203 

2012 1355 12139 

2013 1345 11598 

2014 1193 9759 

2015 939 8078 

2016 482 6927 

2017 357 6315 

2018 332 6099 

2019 322 5877 

Slika 6.1 nam podaja grafični pregled števila Zoisovih štipendistov po letih (brez tistih, ki jim 

je v tekočem letu prenehala pravica do Zoisove štipendije). 
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Slika 6.1: Porazdelitev Zoisovih štipendistov po letih 

Opomba: podatki za prva tri leta so verjetno podcenjeni zaradi prenašanja evidence z Zavoda 

za zaposlovanje na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. 

Po spolu 

Naredimo pregled števila Zoisovih štipendij/štipendistov po spolu (le za tiste, ki jim ni v 

tekočem letu Zoisova štipendija ni prenehala). Preglednica 6.3 nam poleg frekvenčne 

porazdelitve podaja še strukturne odstotke. Ker je v populaciji približno enako moških in žensk, 

bi lahko tako pričakovali tudi pri Zoisovih štipendistih. Izkaže pa se, da je med Zoisovimi 

štipendisti skozi celotno opazovano obdobje precej več žensk kot moških, čeprav se delež 

moških postopno povečuje. 

Preglednica 6.3: Zoisovi štipendisti po letih in spolu 

Štipendijsko leto Moški Moški (%) Ženski Ženske (%) 

2008 1357 35,76 2442 64,24 

2009 2963 35,32 5439 64,68 

2010 3858 36,19 6867 63,81 

2011 4493 36,88 7710 63,12 

2012 4398 36,40 7741 63,60 

2013 4115 36,14 7483 63,86 

2014 3496 35,67 6263 64,33 

2015 3024 37,33 5054 62,67 
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2016 2688 39,10 4239 60,90 

2017 2547 40,77 3768 59,23 

2018 2470 40,43 3629 59,57 

2019 2385 40,91 3492 59,09 

Slika 6.2 prikazuje razmerje med ženskimi Zoisovimi štipendistkami in moškimi Zoisovimi 

štipendisti, ki je precej v korist ženskih štipendistk. 

 

Slika 6.2: Zoisovi štipendisti po spolu 

Po statusu (dijaki-študentje) 

Poglejmo razmerje med Zoisovimi štipendisti dijaki in študenti (status štipendista) po 

štipendijskih letih. To razmerje prikazuje Preglednica 6.4. 

Preglednica 6.4: Razmerje med Zoisovimi štipendisti dijaki in študenti 

Štipendijsko leto Dijak Študent 

2008 53,30 46,70 

2009 53,82 46,18 

2010 53,90 46,10 

2011 54,20 45,80 

2012 51,68 48,32 

2013 49,75 50,25 

2014 54,48 45,52 
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2015 59,66 40,34 

2016 61,50 38,50 

2017 61,41 38,59 

2018 61,31 38,69 

2019 63,31 36,69 

V vseh letih razen v letu 2013 je bilo med Zoisovimi štipendisti več dijakov. Med leti 2008 in 

2014 lahko rečemo, da je bilo število Zoisovih štipendistov študentov zelo blizu številu 

Zoisovih štipendistov dijakov (kot omenjeno, je bilo v letu 2013 celo malo več študentov kot 

dijakov). V zadnjem obdobju, od leta 2015 naprej, se je razmerje še bolj izrazito postavilo na 

stran dijakov in se sedaj že približuje razmerju 2:1 v korist dijakov. Slika 6.3 prikazuje to 

razmerje še grafično. 

 

 

Slika 6.3: Razmerje med Zoisovimi štipendisti dijaki in študenti 

 

6.2.2 Štipendije po državah 

Poglejmo porazdelitev štipendij po državah oz. ‘državi šolanja’, torej po državah, iz katerih so 

institucije, v katerih se je v štipendijskem letu šolal Zoisov štipendist. Če izpustimo Slovenijo, 

ki je seveda pričakovano na vrhu, izstopata Avstrija, kar je logično zaradi bližine in za naše 

študente relativno atraktivnih študijskih programov ter Združeno kraljestvo. V Preglednici 6.5 
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smo podali le tiste države, v katerih so Zoisovi štipendisti prejemali vsaj 10 letnih štipendij. 

Vseh držav na seznamu pa je 37. 

Preglednica 6.5: Porazdelitev Zoisovih štipendij po državah, iz katere je štipendistova 

institucija 

Država Število letnih Zoisovih štipendij 

Slovenija 108249 

Avstrija 1000 

Združeno kraljestvo 525 

Nemčija 196 

Hrvaška 105 

Združene države Amerike 95 

Nizozemska 85 

Italija 84 

Švica 32 

Španija 29 

Srbija 26 

Francija 25 

Združeni arabski emirati 18 

Madžarska 17 

Danska 14 

Belgija 10 

Severna Makedonija 10 

 

6.2.3 Višina štipendije 

Od tega dela dalje smo v tem poglavju iz analize izločili štipendiste, ki so bili v času prejemanja 

štipendije na tujem, in štipendiste z mirovanjem ali prenehanjem prejemanja Zoisove štipendije 

v tekočem letu. Če so nas zanimali tudi omenjeni štipendisti, smo to posebej navedli. Najprej 

smo v Preglednici 6.6 naredili pregled povprečne višine Zoisovih štipendij po štipendijskih 

letih. 

Preglednica 6.6: Povprečna višina Zoisove štipendije po štipendijskih letih z verižnimi indeksi 

Štipendijsko leto Povprečna višina štipendije Verižni indeks 

2008 149,75  

2009 162,08 108,23 

2010 170,99 105,50 

2011 174,52 102,06 

2012 131,73 75,48 

2013 141,06 107,08 

2014 147,10 104,28 

2015 144,46 98,21 

2016 143,30 99,20 



95 

 

2017 145,09 101,25 

2018 142,70 98,35 

2019 143,92 100,85 

Iz podatkov v Preglednici 6.6 lahko razberemo, da je povprečna višina Zoisove štipendije precej 

nihala. Najvišjo vrednost je dosegla v letu 2011, a se je že naslednje letu znižala na najnižjo 

povprečno vrednost v opazovanem obdobju. Verižni indeks v letu 2012 nam pove, da je bil v 

tem letu tudi največji relativni padec povprečne višine Zoisove štipendije, ki je znašal 24,42 %. 

Naredimo primerjavo med dijaki in študenti. Preglednica 6.7 nam prikazuje primerjavo 

povprečne višine Zoisove štipendije po letih med dijaki in študenti. Pri obeh statusih je 

povprečna Zoisova štipendija dosegla najvišjo vrednost v štipendijskem letu 2011. Najvišja 

absolutna razlika med njima je bila v štipendijskem letu 2013 in je znašala skoraj polovico 

povprečne Zoisove študentske štipendije in skoraj celotno povprečno Zoisovo dijaško 

štipendijo. Poleg nižanja povprečne Zoisove študentske štipendije lahko v zadnjem obdobju 

opazimo tudi manjšanje absolutne razlike med obema povprečnima Zoisovima štipendijama. 

Preglednica 6.7: Povprečna višina Zoisove štipendije po statusu 

Štipendijsko leto Dijak Študent Razlika Relativna vrednost razlike glede na študent 

2008 112,80 193,17 80,37 41,61 

2009 129,23 202,93 73,70 36,32 

2010 137,68 213,01 75,33 35,36 

2011 141,69 217,79 76,10 34,94 

2012 97,87 171,37 73,50 42,89 

2013 97,66 189,70 92,04 48,52 

2014 112,20 197,07 84,87 43,07 

2015 116,35 190,87 74,52 39,04 

2016 120,51 184,10 63,59 34,54 

2017 126,07 179,89 53,82 29,92 

2018 126,40 172,64 46,24 26,78 

2019 129,86 171,64 41,78 24,34 

Razliko v višini prejete Zoisove štipendije med dijaki in študenti skozi opazovano obdobje smo 

prikazali tudi na Sliki 6.4. Pri obeh kategorijah (dijaki in študenti) smo na sliki vrednostim 

dodali krivuljo najboljšega prileganja. Opazimo, da pri študentih višina štipendije polagoma 

pada, medtem ko je pri dijakih po začetnem padanju viden odboj med leti 2013 in 2015. Po tem 

času se dijakom Zoisova štipendija v povprečju zvišuje. Lepo je vidno tudi zniževanje višine 

povprečne študentske Zoisove štipendije in zmanjševanje razlike med njima. 
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Slika 6.4: Grafični prikaz gibanja Zoisove štipendije skozi čas, ločeno za dijake in študente 

Prikazano gibanje višine štipendije lahko skoraj v celoti pojasnimo z zakonskimi spremembami 

v opazovanem obdobju. Štipendije se vsako leto valorizirajo enako, kot se valorizirajo drugi 

socialni prejemki, zato v letih, ko ni drugih sprememb, opazimo zmerno povečevanje višine 

štipendije tako za dijake kot za študente.  

Velik padec višine štipendij v letu 2012 lahko pojasnimo z dvema zakonskima spremembama: 

 Zakon o uravnoteženju javnih financ je ukinil dodatek na dohodek družine, ki je znašal 

med 21 in 50 evri in ga je prejemala približno desetina štipendistov (kot bomo prikazali 

v nadaljevanju),  

 Zakon o prevozih v cestnem prometu je ukinil dodatek za prevoz v kraj šolanja, ki je 

lahko znašal tudi do 95 evrov in ga je prejemal bistveno višji delež štipendistov.  

Novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) iz leta 2014 je močno znižal razmerje med osnovno 

dijaško in študentsko štipendijo. Zakon je osnovno Zoisovo štipendijo za dijaka določil v višini 

120 evrov in za študenta 140 evrov. S tem so bile Zoisove štipendije sicer določene znatno 

višje, kot so bile po zadnji predhodni uskladitvi leta 2011 (66,05 evrov za dijake in 101,78 

evrov za študente), toda hkrati je bilo znižano razmerje med študentskimi in dijaškimi 

štipendijami. Po prejšnjem zakonu je bilo to razmerje 1,54, po novem pa samo še 1,17. Ker so 

spremembe veljale samo za nove štipendiste, se podatek o dejanski povprečni višini študentskih 

štipendij v tabeli znižuje postopno preko obdobja več let. 
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6.2.4 Vrsta in področje izobraževanja 

Tudi v tem delu je analiza narejena le za študente/štipendije, ki so se šolali v Sloveniji (oz. so 

bili v času štipendiranja v Sloveniji), v kolikor ni eksplicitno navedeno drugače. Prav tako brez 

tistih štipendistov, ki jim je štipendija v določenem štipendijskem letu mirovala ali celo 

prenehala. 

Vrsta izobraževanja 

Glede na vrsto izobraževanja smo štipendiste razdelili v osem skupin. Natančnejši pregled 

razvrščanja smo podali v Prilogi A, na tem mestu omenimo le končno razvrstitev v osem skupin, 

in sicer: - ‘doktorski’=‘dr’; - ‘magistrski’=‘mag’; - ‘visoko’=‘vis’; - ‘visoko strokovno’=‘v_st’; 

- ‘višje’=‘viš’; - ‘srednje splošno’=‘s_sp’; - ‘srednje strokovno’=‘s_st’; - ‘drugo’=‘dr’. 

Preglednica 6.8 nam prikazuje porazdelitev Zoisovih štipendij glede na vrsto štipendistovega 

izobraževanja. V vseh štipendijskih letih je največ podeljenih Zoisovih štipendij štipendistom, 

ki so razvrščeni pod srednje splošno izobraževanje. V začetnem obdobju je na drugem mestu 

visokošolsko izobraževanje, ki pa nato polagoma prepušča to mestu (bolonjskemu) magisteriju. 

Preglednica 6.8: Porazdelitev Zoisovih štipendij glede na vrsto štipendistovega izobraževanja 

Štipendijsko leto dr mag vis v_st viš s_sp s_st drugo 

2008 20 213 1259 182 9 1915 109 39 

2009 102 757 2079 332 28 3796 351 38 

2010 117 1108 2387 409 33 4632 498 11 

2011 100 1512 2501 465 22 5512 558 5 

2012 66 1921 2398 438 30 5224 463 4 

2013 24 2225 2068 396 25 4900 411 0 

2014 7 1787 1413 252 9 4619 347 0 

2015 2 1486 1049 179 4 4134 357 0 

2016 0 1285 806 131 3 3634 349 0 

2017 0 1189 675 85 2 3250 320 0 

2018 0 1059 723 93 1 3142 305 0 

2019 0 925 723 103 3 3141 317 0 

Preglednica 6.9 nam prikazuje porazdelitev Zoisovih štipendij glede na vrsto štipendistovega 

izobraževanja še v odstotkih. 

Preglednica 6.9: Porazdelitev Zoisovih štipendij glede na vrsto štipendistovega izobraževanja 

v odstotkih 

Štipendijsko leto dr mag vis v_st viš s_sp s_st drugo 

2008 0,53 5,68 33,61 4,85 0,24 51,12 2,910 1,04 

2009 1,36 10,11 27,78 4,43 0,37 50,73 4,691 0,51 

2010 1,27 12,05 25,96 4,44 0,36 50,38 5,416 0,12 

2011 0,94 14,16 23,43 4,35 0,21 51,63 5,227 0,05 

2012 0,63 18,21 22,74 4,15 0,28 49,54 4,391 0,04 

2013 0,24 22,14 20,58 3,94 0,25 48,76 4,090 0,00 
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2014 0,08 21,18 16,75 2,98 0,11 54,77 4,114 0,00 

2015 0,03 20,60 14,55 2,48 0,06 57,33 4,951 0,00 

2016 0,00 20,69 12,98 2,11 0,05 58,54 5,622 0,00 

2017 0,00 21,53 12,23 1,54 0,04 58,87 5,796 0,00 

2018 0,00 19,89 13,58 1,74 0,02 59,03 5,730 0,00 

2019 0,00 17,74 13,87 1,97 0,06 60,26 6,082 0,00 

Porazdelitev glede na vrsto izobraževanja prikažimo še s stolpičnim prikazom na Sliki 6.5. V 

vseh letih izstopa srednje splošno izobraževanje, ki se mu v začetnih letih odstotek giblje okrog 

50 %, v zadnjem letu pa celo naraste preko 60 %. Opazen je dvig magistrskih štipendistov na 

rovaš visokošolskih štipendistov. Pri tem sklepamo, da gre za posledico bolonjskega sistema 

(precej več študentov nadaljuje na magistrskem bolonjskem programu kot je bilo to pred tem). 

 

Slika 6.5: Stolpični prikaz Zoisovih štipendij po vrsti izobraževanja v odstotkih 

Poglejmo še porazdelitev po vrsti izobraževanja za štipendiste, ki so se šolali v tujini 

(Preglednica 6.10). Opazimo, da je največ Zoisovih štipendistov na visokošolskih programih. 

V zadnjem času se povečuje število Zoisovih štipendistov v tujini na srednjem splošnem 

izobraževanju. 

Preglednica 6.10: Porazdelitev Zoisovih štipendij glede na vrsto štipendistovega 

izobraževanja za štipendiste v tujini 

Štipendijsko leto dr mag vis v_st viš s_sp s_st drugo 

2008 3 28 7 2 3 0 1 0 
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2009 4 24 34 13 4 1 4 0 

2010 9 51 59 9 3 4 11 2 

2011 5 51 91 13 3 10 8 3 

2012 3 56 113 10 3 13 11 1 

2013 11 73 134 12 5 10 14 1 

2014 4 34 96 15 2 19 10 1 

2015 4 32 81 26 1 32 12 1 

2016 2 33 76 15 1 34 8 0 

2017 0 24 59 29 0 35 3 1 

2018 0 23 61 28 0 32 3 1 

2019 0 22 59 27 2 26 2 0 

Na prikazane deleže štipendistov po vrstah izobraževanja vpliva tudi splošno razmerje med 

štipendisti na sekundarni in terciarni stopnji (med dijaki in študenti). Treba je  primerjati tudi 

horizontalna razmerja znotraj posamezne stopnje izobraževanja, zato izračunajmo naslednje 

deleže oz. jih podajmo v odstotkih (Preglednica 6.11): 

 

- s=srednje strokovno/(sr strokovno+sr splošno) 

- v1=visoko strokovno / (visoko strok+visoko) 

- v2=višje/(višje+visoko+visoko strok) 

- m=magisterij/(magisterij+visoko+visoko strok) 

Iz Preglednice 6.11 razberemo, da delež Zoisovih štipendistov srednjega strokovnega 

izobraževanja ne dosega v nobenem štipendijskem letu niti desetine Zoisovih štipendij 

srednješolskega izobraževanja. Malo višji je delež Zoisovih štipendistov visokega strokovnega 

izobraževanja v primerjavi z Zoisovimi štipendisti na visokem izobraževanju, medtem ko je 

delež Zoisovih štipendistov višjega izobraževanja v primerjavi z Zoisovimi štipendisti visokega 

izobraževanja zanemarljiv. V zadnjem stolpcu Preglednice 6.11 razberemo, da se delež 

Zoisovih štipendistov magistrskega izobraževanja v primerjavi z Zoisovimi štipendisti visokega 

in visokega strokovnega izobraževanja zelo povečuje. 

 

Preglednica 6.11: Odstotki po vrsti izobraževanja 

Štipendijsko leto s v1 v2 m 

2008 5,39 12,63 0,62 12,88 

2009 8,46 13,77 1,15 23,90 

2010 9,71 14,63 1,17 28,38 

2011 9,19 15,68 0,74 33,77 

2012 8,14 15,44 1,05 40,38 

2013 7,74 16,07 1,00 47,45 

2014 6,99 15,14 0,54 51,77 

2015 7,95 14,58 0,32 54,75 

2016 8,76 13,98 0,32 57,83 

2017 8,96 11,18 0,26 61,01 
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2018 8,85 11,40 0,12 56,48 

2019 9,17 12,47 0,36 52,83 

 

6.2.5 Področje izobraževanja 

Glede na področje izobraževanja smo ročno razdelili študente v naslednjih osem skupin: 

- ‘družboslovje’=‘dru’; 

- ‘humanistika’=‘hum’; 

- ‘naravoslovje’=‘nar’; 

- ‘tehnika’=‘teh’; 

- ‘medicina in zdravstvo’=‘m_z’; 

- ‘gimnazija’=‘gim’; 

- ‘ostalo’=‘ost’; 

- ‘nerazporejeno’=‘ner’. 

Več podatkov o razvrščanju v teh osem skupin smo podali v Prilogi B. 

Porazdelitev števila študentov po letih po teh skupinah smo pripravili v Preglednici 6.12. 

Preglednica 6.12: Porazdelitev Zoisovih štipendij glede na področje štipendistovega 

izobraževanja 

Štipendijsko leto dru hum nar teh m_z gim ost ner 

2008 618 214 163 261 362 1912 216 0 

2009 1249 471 345 563 685 3790 380 0 

2010 1408 567 477 750 906 4628 456 3 

2011 1497 606 602 903 1102 5479 482 4 

2012 1411 578 675 887 1373 5179 439 2 

2013 1225 547 661 761 1479 4900 475 1 

2014 800 401 459 564 1284 4619 307 0 

2015 531 247 405 491 1182 4134 221 0 

2016 360 176 358 465 1039 3634 176 0 

2017 267 146 350 446 915 3246 147 4 

2018 292 155 354 439 804 3142 137 0 

2019 284 150 292 467 682 3141 123 73 

Preglednica 6.13 nam prikazuje porazdelitev Zoisovih štipendij glede na področje 

štipendistovega izobraževanja še v odstotkih. 

Preglednica 6.13: Porazdelitev Zoisovih štipendij glede na področje štipendistovega 

izobraževanja v odstotkih 

Štipendijsko leto dru hum nar teh m_z gim ost ner 

2008 16,49 5,71 4,35 6,96 9,66 51,04 5,76 0,00 

2009 16,69 6,29 4,61 7,52 9,15 50,65 5,07 0,00 

2010 15,31 6,16 5,18 8,15 9,85 50,33 4,95 0,03 

2011 14,02 5,67 5,63 8,45 10,32 51,33 4,51 0,04 

2012 13,38 5,48 6,40 8,41 13,02 49,12 4,16 0,02 



101 

 

2013 12,19 5,44 6,57 7,57 14,71 48,76 4,72 0,01 

2014 9,48 4,75 5,44 6,68 15,22 54,77 3,64 0,00 

2015 7,36 3,42 5,61 6,80 16,39 57,33 3,06 0,00 

2016 5,79 2,83 5,76 7,49 16,73 58,54 2,83 0,00 

2017 4,83 2,64 6,33 8,07 16,57 58,79 2,66 0,07 

2018 5,48 2,91 6,65 8,24 15,10 59,03 2,57 0,00 

2019 5,44 2,87 5,60 8,96 13,08 60,26 2,36 1,40 

Porazdelitev po področjih si poglejmo še na grafični predstavitvi na Sliki 6.6. Podobno, kot je 

srednje splošno prevladovalo pri vrsti izobraževanja, gimnazija prevladuje tudi pri področju 

izobraževanja. Delež gimnazije se je v celotnem obdobju povečal za približno toliko, kot se je 

povečal delež dijakov med vsemi štipendisti, to je za približno 10 odstotnih točk. Med ostalimi 

področji je opazen predvsem močan upad deleža družboslovja in humanistike, ki padata zlasti 

na račun rasti deleža medicine in zdravstva, nekoliko pa tudi na račun povečanja deležev 

naravoslovja in tehnike. 

 

 

Slika 6.6: Grafični prikaz porazdelitve Zoisovih štipendij glede na področje štipendistovega 

izobraževanja 

 

6.2.6 Dodatki k Zoisovi štipendiji 

Dodatek za vrsto in področje izobraževanja 
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Poglejmo porazdelitev števila dodatkov za vrsto in področje izobraževanja po letih (Preglednica 

6.14). Dodatek je znašal 28 evrov in se je dodelil za vrsto in področja izobraževanja, ki jih je s 

podzakonskim aktom, glede na potrebe trga dela, določil minister, pristojen za delo. Ker je bil 

ta dodatek z letom 2014 in uvedbo štipendije za deficitarne poklice ukinjen, smo porazdelitev 

štipendistov predstavili le do tega leta. 

Preglednica 6.14: Dodatek za vrsto in področje izobraževanja 

Štipendijsko leto Ne Ne (v %) Da Da (v %) 

2008 2913 77,76 833 22,24 

2009 5894 78,77 1589 21,23 

2010 6955 75,64 2240 24,36 

2011 7992 74,87 2683 25,13 

2012 7499 71,12 3045 28,88 

2013 7066 70,32 2983 29,68 

Na Sliki 6.7 je viden odstotek tistih, ki so prejemali dodatek za vrsto in področje izobraževanja 

po letih do leta 2013. Delež štipendistov, ki so prejemali te vrste dodatek, se je v zadnjih dveh 

letih približal 30 %. 
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Slika 6.7: Dodatek za vrsto in področje izobraževanja po štipendijskih letih 

 

Dodatek za bivanje 

Dodatek za bivanje je bil izplačan pri 35940 od 89601 štipendij (40,11 %), ki pridejo v poštev 

(izključili tujino, mirovanje, prenehanje). Izbrskali smo, da je bil leta 2012 delno ukinjen tudi 

dodatek za bivanje z Zakonom o prevozih v cestnem prometu. Namreč, do 2012 je dodatek za 

bivanje lahko bil: 

 

- dejansko dodatek za bivanje izven domačega kraja (79 evrov) 

- ali pa dodatek za prevoz v šolo, če je ta več kot 5 km stran, glede na oddaljenost, 

maksimalno do 95 evrov. 

Leta 2012 je bil ta dodatek za prevoz črtan (zaradi subvencioniranih vozovnic in proračunskega 

varčevanja). Tako poenostavljeno delež prejemnikov dodatka za bivanje po letu 2012 dejansko 

pomeni tiste, ki so med časom šolanja živeli izven domačega kraja, do leta 2012 pa te in tudi 

tiste, ki so živeli doma in se vozili v šolo. 

Frekvenčno porazdelitev dodatkov za bivanje po letih smo podali v Preglednici 6.15. 

Porazdelitev potrjuje zgoraj zapisano. Po letu 2011 se je delež Zoisovih štipendistov, ki so 

prejemali ta dodatek rapidno zmanjšal, najmanjši je ravno v zadnjem štipendijskem letu in znaša 

15,83 %. 

Preglednica 6.15: Število podeljenih dodatkov za bivanje po štipendijskih letih 

Štipendijsko leto Ne Ne (%) Da Da (%) 

2008 1083 28,91 2663 71,09 
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2009 2014 26,91 5469 73,09 

2010 2449 26,63 6746 73,37 

2011 2821 26,43 7854 73,57 

2012 8416 79,82 2128 20,18 

2013 6948 69,14 3101 30,86 

2014 6149 72,91 2285 27,09 

2015 5534 76,74 1677 23,26 

2016 4964 79,96 1244 20,04 

2017 4475 81,05 1046 18,95 

2018 4421 83,05 902 16,95 

2019 4387 84,17 825 15,83 

 

6.2.7 Izpolnjevanje pogojev 

Natančnejši pregled izpolnjevanja pogojev v osnovni bazi (torej po štipendijskih letih) smo 

pripravili v Prilogi B1. Pri razlogih za mirovanje izstopa kategorija 'ni dokazil' s 45,45 %, sledi 

'nedoseganje ocene'  s 33,29 %. Obe kategoriji skupaj zavzameta skoraj štiri petine razlogov za 

mirovanje. Med 5 in 10 % predstavljajo še kategorije 'vloga štipendista', 'ponavljanje' in 'brez 

dosežka'. Pri razlogih za prenehanje smo ugotovili, da gre največkrat za nadaljevanje mirovanja, 

in sicer 62,99 %, pomembna kategorija je tudi 'odpoved pravici' (16,34 %). Sledi 'druga 

štipendija' z 8,57 %.  

V izpeljani bazi, tj. bazi štipendistov podajamo kasneje še nekaj drugih podatkov. 

6.2.8 Status in učni uspeh ter pregled po letnikih in področjih 

Razmerje med dijaki in študenti po letih smo že izračunali v uvodnem delu. Poglejmo si 

povprečen učni uspeh po statusu (Preglednica 6.16), pri čemer so odstranjeni prvi letniki (tako 

pri dijakih kot študentih). Pri dijakih je namreč v prvem letnik evidentiran uspeh v zadnjem 

razredu OŠ, pri študentih pa (običajno, ne pa vedno!) uspeh v zadnjem letniku SŠ. 

Preglednica 6.16: Povprečna ocena Zoisovih štipendistov po statusu 

Status 

Povprečen 

uspeh 

Dijak 4,605 

Študent 9,152 

Prikazan je povprečni učni uspeh za štipendiste dijake/študente, ki so se šolali v Sloveniji in 

jim štipendija v upoštevanem letu ni mirovala niti prenehala. Oba povprečna uspeha/povprečni 

oceni sta zelo visoka/visoki. 

V nadaljevanju smo naredili pregled za dijake in študente posebej po štipendijskih letih in po 

letnikih. Želeli smo pregledati tudi način študija, a je preveč manjkajočih podatkov (Preglednica 

6.17). 

Preglednica 6.17: Zoisove štipendije po načinu študija štipendistov 

Način študija Frekvenca 
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Ni določen 53103 

redni 22872 

prvi vpis v letnik 13570 

ponavljanje 41 

podaljšanje statusa študenta 7 

izredno 4 

ponavlja 2 

študij, kjer letnik traja več kot študijsko 

leto 

2 

Preglednica 6.18 prikazuje učni uspeh po združenih področjih, pri čemer uspeh v prvih letnikih 

ni upoštevan. Vsa področja pri študentih so relativno blizu skupaj. Zelo podobno je tudi pri 

srednješolcih, pri čemer povprečna ocena pri gimnazijah vseeno izstopa navzdol. 

Preglednica 6.18: Povprečna ocena Zoisovih štipendistov po statusu in področju študija  

Status Področje 

Povprečna 

ocena Frekvenca 

Študent humanistika 9,328 2707 

Študent naravoslovje 9,223 2764 

Študent tehnika 9,212 3158 

Študent nerazporejeno 9,164 39 

Študent družboslovje 9,156 5801 

Študent ostalo 9,109 1940 

Študent medicina in 

zdravstvo 

9,047 7633 

Dijak nerazporejeno 4,894 20 

Dijak naravoslovje 4,822 84 

Dijak družboslovje 4,778 735 

Dijak medicina in 

zdravstvo 

4,767 826 

Dijak ostalo 4,759 587 

Dijak humanistika 4,730 208 

Dijak tehnika 4,706 1399 

Dijak gimnazija 4,588 33001 

V Preglednici 6.18 tudi ni upoštevana ocena štipendistov, ki jim je štipendija v tekočem letu 

mirovala ali celo prenehala ter študentov, ki so imeli za državo zavoda navedeno neko državo 

iz tujine. 

Dijaki 

Poglejmo porazdelitev števila Zoisovih štipendistov dijakov po letih in letnikih (Preglednica 

6.19). Kot smo zapisali v uvodu, so v štipendijskem letu 2008 v bazi le podatki o Zoisovih 

štipendistih, ki so bili preneseni na Javni sklad. Pri tem gre večinoma za štipendiste, ki so v tem 
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letu prvič pridobili Zoisovo štipendijo. To nam pojasni zelo neenakomerno porazdelitev po 

letnikih v začetnih štipendijskih letih (Preglednica 6.8). 

Preglednica 6.19: Frekvenčna porazdelitev Zoisovih štipendistov dijakov po letniku šolanja 

Štipendijsko leto Prvi Drugi Tretji Četrti Peti 

2008 1802 64 79 71 8 

2009 2052 1584 229 274 8 

2010 1476 1708 1566 362 18 

2011 1450 1348 1671 1591 10 

2012 1539 1293 1244 1600 11 

2013 1560 1312 1234 1195 10 

2014 1095 1403 1259 1205 4 

2015 909 1008 1361 1211 2 

2016 740 874 1040 1328 1 

2017 928 716 871 1052 3 

2018 956 895 725 870 1 

2019 917 904 897 740 0 

Opomba: podatki za prva tri leta so verjetno nereprezentativni zaradi prenašanja evidence z 

Zavoda za zaposlovanje na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. 

Porazdelitev Zoisovih štipendistov dijakov smo predstavili tudi v odstotkih v Preglednici 6.20. 

Če zanemarimo peti letnik, se po letu 2010 razmerje med letniki precej umiri in ustali. 

Preglednica 6.20: Porazdelitev Zoisovih štipendistov dijakov po letniku šolanja v odstotkih 

Štipendijsko leto Prvi Drugi Tretji Četrti Peti 

2008 89,03 3,16 3,90 3,50 0,40 

2009 49,48 38,19 5,52 6,60 0,19 

2010 28,77 33,29 30,52 7,05 0,35 

2011 23,89 22,20 27,52 26,21 0,16 

2012 27,06 22,73 21,87 28,13 0,19 

2013 29,37 24,70 23,23 22,50 0,19 

2014 22,05 28,25 25,35 24,26 0,08 

2015 20,24 22,44 30,30 26,96 0,04 

2016 18,58 21,94 26,11 33,34 0,03 

2017 25,99 20,05 24,39 29,46 0,08 

2018 27,73 25,96 21,03 25,23 0,03 

2019 26,52 26,14 25,94 21,40 0,00 

Opomba: podatki za prva tri leta so verjetno nereprezentativni zaradi prenašanja evidence z 

Zavoda za zaposlovanje na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. 
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Študenti 

Porazdelitev števila Zoisovih štipendistov študentov po letih in letnikih smo pripravili v 

Preglednici 6.21. 

Preglednica 6.21: Frekvenčna porazdelitev Zoisovih štipendistov študentov po letniku študija 

Štipendijsko leto Prvi Drugi Tretji Četrti Deveti semester Peti Šesti Absolvent 

2008 1197 204 137 85 0 14 2 83 

2009 1736 921 289 152 0 25 16 197 

2010 1648 1064 804 175 0 32 15 327 

2011 1778 1033 871 419 0 24 10 470 

2012 1993 1068 773 277 6 169 7 564 

2013 1950 1195 709 222 0 186 92 384 

2014 382 1149 760 240 0 167 131 639 

2015 474 332 760 297 0 177 133 547 

2016 539 376 242 275 0 215 147 431 

2017 513 444 221 102 0 205 158 308 

2018 533 403 317 94 0 78 158 293 

2019 532 410 276 126 0 85 61 264 

Opomba: podatki za prva tri leta so verjetno nereprezentativni zaradi prenašanja evidence z 

Zavoda za zaposlovanje na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. 

Porazdelitev v odstotkih po letnikih v posameznem študijskem letu je prikazana v Preglenici 

6.22. Porazdelitev je precej bolj razgibana kot pri dijakih. Še vedno je opazna anomalija v prvih 

treh letih. Po letu 2013 precej pade število in posledično tudi odstotek študentov Zoisovih 

štipendistov v prvih letnikih. V zadnjem obdobju je narasel odstotek štipendistov v petem in 

šestem letniku (medicina).  

Preglednica 6.22: Porazdelitev Zoisovih štipendistov študentov po letniku študija v odstotkih 

Štipendijsko 

leto Prvi Drugi Tretji Četrti 

Deveti 

semester Peti Šesti Absolvent 

2008 69,51 11,85 7,95 4,93 0,00 0,81 0,11 4,82 

2009 52,04 27,61 8,66 4,55 0,00 0,74 0,47 5,90 

2010 40,54 26,17 19,77 4,30 0,00 0,78 0,36 8,04 

2011 38,61 22,43 18,91 9,09 0,00 0,52 0,21 10,20 

2012 41,03 21,99 15,91 5,70 0,12 3,47 0,14 11,61 

2013 41,16 25,22 14,96 4,68 0,00 3,92 1,94 8,10 

2014 11,02 33,13 21,91 6,92 0,00 4,81 3,77 18,42 

2015 17,43 12,21 27,94 10,91 0,00 6,50 4,88 20,11 

2016 24,22 16,90 10,87 12,36 0,00 9,66 6,60 19,37 

2017 26,29 22,76 11,32 5,22 0,00 10,50 8,09 15,78 

2018 28,41 21,48 16,89 5,01 0,00 4,15 8,42 15,61 

2019 30,33 23,38 15,73 7,18 0,00 4,84 3,47 15,05 
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Opomba: podatki za prva tri leta so verjetno nereprezentativni zaradi prenašanja evidence z 

Zavoda za zaposlovanje na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. 

Iz števila štipendistov po letnikih lahko pogojno izračunamo približno stopnjo prehoda 

štipendistov v višji razred oziroma letnik po formuli »število štipendistov v letniku/razredu v 

tekočem letu deljeno s številom štipendistov v predhodnem razredu v prejšnjem letu«. Ti 

izračuni so približni, ker ne upoštevajo, da so nekateri štipendisti morda štipendijo pridobili 

šele v višjem razredu/letniku, in ker so iz podatkov izločeni štipendisti, ki jih je štipendija vsaj 

enkrat mirovala. Ob upoštevanju teh bi bile izračunane stopnje prehoda nižje. 

Izračuni so pokazali, da je pri dijakih stopnja prehoda štipendistov v višji razred dokaj visoka. 

Razmerje med številom štipendistov v četrtem razredu in številom štipendistov v prvem razredu 

pred štirimi leti je bilo v med leti 2012 in 2015 na ravni 80 %, nato pa se je pričelo povečevati 

in od leta 2017 presega 95 %. 

Bistveno slabša je prehodnost štipendistov študentov. Zaradi postopnega prehoda na bolonjski 

način študija smo tu za primerjavo izbrali tretji in ne četrtega letnika, ki v bolonjskem sistemu 

že pomeni višjo (magistrsko) stopnjo študija. Razmerje med številom štipendistov v tretjem 

letniku in številom štipendistov v prvem letniku pred tremi leti je bilo v med leti 2012 in 2016 

na ravni zgolj 15 %, v zadnjih treh letih pa se je postopno povečalo na raven med 20 % in 27 

%.  

6.3 Poenostavljena baza Zoisovih štipendistov 

Iz osnovne baze Zoisovih štipendistov smo ustvarili t. i. poenostavljeno bazo, kjer je enota 

posamezen Zoisov štipendist s pripadajočimi podatki, izračunanimi iz osnovne baze. V bazi je 

vsak štipendist le enkrat, vseh štipendistov je 26461. 

Za vsakega štipendista smo določili vrednosti naslednjih spremenljivk: 

- spol; 

- datum rojstva; 

- občina stalnega prebivališča; 

- status dijaka v času prejemanja Zoisove štipendije (DA/NE); 

- status študenta v času prejemanja Zoisove štipendije (DA/NE); 

- leto pričetka prejemanja štipendije v bazi; 

- zadnje leto prejemanja štipendije v bazi; 

- trajanje prejemanja štipendije v bazi; 

- leto pričetka prejemanja štipendije v bazi kot dijak; 

- zadnje leto prejemanja štipendije v bazi kot dijak; 

- leto pričetka prejemanja štipendije v bazi kot študent; 

- zadnje leto prejemanja štipendije v bazi kot študent; 

- mirovanje tekom prejemanja v bazi (DA/NE); 

- prenehanje tekom prejemanja v bazi (DA/NE); 

- mirovanje tekom prejemanja v bazi kot dijak (DA/NE); 

- prenehanje tekom prejemanja v bazi kot dijak (DA/NE); 

- mirovanje tekom prejemanja v bazi kot študent (DA/NE); 

- prenehanje tekom prejemanja v bazi kot študent (DA/NE); 

- prejemanje dodatka za dohodek tekom štipendiranja (DA/NE); 

- prejemanje dodatka za bivanje tekom štipendiranja (DA/NE); 

- štipendist bil v dolgu tekom prejemanja štipendije (DA/NE); 

- dolg je bil štipendistu odložen (DA/NE); 

- dolg je bil štipendistu odpisan (DA/NE); 
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- vsota vseh dosežkov za tekmovanja (vsota maksimumov po letih); 

- vsota vseh dosežkov za raziskovanje (vsota maksimumov po letih); 

- vsota vseh dosežkov - mešano/ostalo (vsota maksimumov po letih); 

- vsota vseh umetniških dosežkov (vsota maksimumov po letih). 

 

Na Sliki 6.8 si poglejmo gibanje števila Zoisovih štipendistov, ko se prvič pojavijo v bazi. 

Opazen je precejšnji padec med štipendijskima letoma 2011 in 2014. V zadnjih petih 

štipendijskih letih se število Zoisovih štipendistov, ki prvič prejmejo štipendijo, zelo ustali. 

 

Slika 6.8: Prikaz števila Zoisovih štipendistov po letih, ko se prvič pojavijo v bazi 

Opomba: podatki za prva tri leta so verjetno precenenjeni zaradi prenašanja evidence z Zavoda 

za zaposlovanje na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. 

6.3.1 Socio-ekonomski status - dodatek glede na dohodek družine 

V bazi štipendistov ni podatkov, ki bi neposredno odražali socialno ekonomski status 

štipendistov. Lahko pa o njem sklepamo glede na delež štipendistov, ki so bili upravičeni do 

dodatka glede na dohodek družine. Do dodatka so bili upravičeni štipendisti, pri katerih 

dohodek na člana družine ni presegal 60 % minimalne plače. Ker je bil dodatek s štipendijskim 

letom 2012 ukinjen, v Preglednici 6.23 podajamo pregled le do vključno 2011. Ker analiziramo 

v poenostavljeni bazi, imamo v njej podatek o številu štipendistov, ki so pričeli prejemati 

štipendijo v nekem letu in so tudi tekom štipendiranja imeli vsaj enkrat dodatek za dohodek. 

Delež štipendistov, ki so vsaj enkrat  prejemali dodatek na dohodek, je med novimi Zoisovimi 

štipendisti v opazovanem obdobju konstanten na ravni med 10 in 12 odstotki. 
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Preglednica 6.23: Porazdelitev dodatka na dohodek 

Štipendijsko leto Dodatek za dohodek Število novih Zoisovih štipendistov Odstotek 

2008 367 3764 9,75 

2009 469 4678 10,03 

2010 426 3541 12,03 

2011 375 3178 11,80 

 

6.3.2 Dodatek za bivanje 

Dodatek za bivanje je tekom prejemanja štipendije prejelo 13879 štipendistov, kar znese 52,45 

% vseh štipendistov. Med tistimi, ki so bili štipendisti kot dijaki (lahko kasneje tudi kot 

študentje), jih je dodatek za bivanje prejemalo 40,70 %. Med tistimi, ki so bili štipendisti kot 

študentje (lahko že prej tudi kot dijaki), pa jih je dodatek za bivanje prejemalo kar 74,16 %. Ti 

deleži veljajo za vse štipendiste in vsa leta, v točki 2.6.2 pa smo že pokazali, da je število 

prejemnikov z letom 2012 začelo rapidno upadati.  

6.3.3 Dodatek za smer izobraževanja 

Precej manj Zoisovih štipendistov, 6257 oz. 23,65 %, je prejemalo dodatek za smer 

izobraževanja. Pri štipendistih dijakih (lahko kasneje tudi kot študentje) jih je ta dodatek 

prejemalo 14,04 %, pri štipendistih študentih (lahko prej tudi že kot dijaki) pa jih je bilo 42,54 

%. Tako smo v bazi našli le 238 Zoisovih štipendistov, ki so dodatek za smer izobraževanja 

prejemali le kot dijaki (manj kot 4 % tistih, ki so ta dodatek prejemali).  

6.3.4 Izpolnjevanje pogojev 

Preverili smo, koliko štipendistom je v teku prejemanja štipendije le-ta vsaj enkrat mirovala ali 

celo prenehala. Pri mirovanju je odstotek 34,89 % (toliko štipendistom je štipendija vsaj enkrat 

mirovala). Če gledamo posebej dijake (torej štipendiste, ki so bili tudi dijaki), je ta odstotek 

20,96 %. Pri študentih znaša 39.83 %. 

Štipendija je prenehala 32,55 % vsem štipendistom. Če gledamo prenehanje posebej pri dijakih 

(torej štipendistih, ki so bili tudi dijaki), je ta odstotek 17,03 %. Pri študentih znaša 39.40 %. 

6.3.5 Dolg 

V bazi ima zabeležen dolg 8180 štipendistov, kar znaša 30,91 % vseh štipendistov. Pri tem je 

bil dolg odložen 179 štipendistom (2,19 % tistih, ki so imeli dolg) in odpisan 10 štipendistom 

(0,12 % od tistih, ki so imeli dolg). Delež štipendistov z dolgom je torej skoraj enak deležu 

tistih, ki jim je štipendija prenehala. 

6.3.6 Dosežki 

Podatki o dosežkih štipendistov za vsako štipendijsko leto so v osnovni bazi podani opisno v 

18 kategorijah: 

1 - najvišja mesta na državnem tekmovanju;   

2 - priznanje za najboljše raziskovalne naloge; 

3 - udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na 

državnem tekmovanju na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razvojne dejavnosti ali 

športa; 

4 - nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ravni; 
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5 - objava znanstvenoraziskovalne naloge v domači strokovni reviji ali zborniku; 

6 - drugi izjemni dosežki; 

7 - objava znanstvenoraziskovalne naloge v tuji strokovni reviji ali zborniku; 

8 - nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na mednarodni ravni; 

9 - Izjemni dosežki na državnih tekmovanjih; 

10 - Izjemni dosežki na mednarodnih tekmovanjih (na podlagi predhodne uvrstitve); 

11 - Izjemni dosežki na mednarodnih tekmovanjih (na podlagi posebnih pogojev); 

12 - Izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela; 

13 - Objave znanstveno-raziskovalnih nalog (znanstvena objava v znanstveni publikaciji); 

14 - Izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela (izum ali inovacija s podeljenim 

patentom); 

15 - Objave znanstveno-raziskovalnih nalog (znanstvena objava v zborniku ali strokovni 

publikaciji); 

16 - Objave znanstveno-raziskovalnih nalog (strokovna objava v znanstveni publikaciji); 

17 - Objave znanstveno-raziskovalnih nalog (strokovna objava v zborniku ali strokovni 

publikaciji); 

18 - Umetniško ali drugo delo (dve pozitivni strokovni kritiki). 

 

Opisane kategorije smo združili v naslednje nadredne kategorije: 

- Dosežki na tekmovanjih, ki predstavljajo vsoto maksimumov (po letih) kategorij 1, 3, 9, 10, 

11; 

- Dosežki pri raziskovanju, ki predstavljajo vsoto maksimumov (po letih) kategorij 2, 5, 7, 12, 

13, 14, 15, 16, 17; 

- Dosežki umetniškem področju, ki predstavljajo vsoto maksimumov (po letih) kategorij 4, 6, 

8; 

- Dosežki mešano, ki predstavljajo maksimum (po letih) kategorije 8. 

V Preglenici 6.24 smo prikazali osnovne parametre dosežkov po nadrednih kategorijah. Tako 

denimo maksimum 74 pri dosežkih na tekmovanjih pomeni, da je bilo največje število dosežkov 

med Zoisovimi štipendisti po kategorijah 1, 3, 9, 10, in 11 enako 74 (in to med vsemi 

štipendijskimi leti). Podobno lahko interpretiramo ostale parametre iz Preglednice 6.24. 

Preglednica 6.24: Osnovni parametri dosežkov po nadrednih kategorijah 

 Maksimum Minimum Povprečje 

Std 

odklon 

Dosežki na tekmovanjih 74 0 1,51 2,90 

Dosežki pri raziskovanju 13 0 0,27 0,86 

Dosežki na umetniškem 

pod. 

6 0 0,01 0,08 

Dosežki mešano 12 0 0,23 0,51 

Porazdelitev dosežkov smo predstavili še grafično (Slika 6.9), pri čemer smo število dosežkov 

omejili na 15 (več dosežkov so štipendisti dosegali le v skupini dosežkov na tekmovanjih). 

Porazdelitev v skupini dosežkov na tekmovanjih je pričakovano asimetrična v desno in se 

polagoma spušča po 4 dosežkih. V skupini dosežkov pri raziskovanju zanimivo prevladujeta 

dva dosežka, sledi eden dosežek in nato strm padec. Dosežkov na umetniškem področju je zelo 

malo, če že, prevladuje eden dosežek. Še večje odstopanje enega dosežka je pri skupini mešanih 

dosežkov. 
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Slika 6.9: Grafični prikaz porazdelitve dosežkov po skupinah 

 

6.3.7 Zadržanje statusa pri prehodu iz SŠ na študij 

V Preglednici 6.25 najdemo v drugem stolpcu število študentov, ki so v tem letu prvič prejemali 

Zoisovo štipendijo kot študentje, prejšnje leto pa so bili zadnjič Zoisovi štipendisti kot dijaki. 

V tretjem stolpcu je število vseh štipendistov, ki so v prejšnjem letu zadnjič prejeli Zoisovo 

štipendijo kot dijaki, in v četrtem stolpcu je število vseh štipendistov, ki so v tem letu prvič 

prejemali štipendijo kot študenti. 

Vrednosti v prvi vrstici tako na primer povedo, da je bilo v štipendijskem letu 2009 natanko 74 

Zoisovih štipendistov študentov, ki so bili v letu 2008 še Zoisovi štipendisti kot dijaki. V bazi 

imamo v 2008 natanko 84 Zoisovih štipendistov, ki so bili tega leta zadnjič vodeni kot dijaki. 

Podobno je v bilo štipendijskem letu 2177 Zoisovih štipendistov prvič vodenih kot študenti. 

Zadnji dve števili sta seveda zgornja meja za podatek v drugem stolpcu. 

Podatki v Preglednici 6.25 razkrivajo, da so dijaki do vključno leta 2013 še uspeli zadržati 

Zoisove štipendije pri prehodu iz srednje šole na študij. Precej slabša je slika od leta 2014 

naprej, ko večini dijakov to več ne uspe. V tem obdobju delež štipendistov, ki so bili v tekočem 

letu študentje prvega letnika, v prejšnjem letu pa dijaki, nikoli ne preseže 30 %. To je verjetno 

tudi razlog za upadanje deleža študentov med vsemi Zoisovimi štipendisti, ki smo ga prikazali 

v točki 2.2.2 in se je tudi začelo z letom 2014.  

Upoštevati je treba, da imamo v bazi v začetnih letih le tiste Zoisove štipendiste, ki so bili na 

Skladu in ne vseh dejanskih Zoisovih štipendistov (velja le za prva leta). 
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Preglednica 6.25: Podatki o prehodu Zoisovih štipendistov po štipendijskih letih 

Štipendijsko leto Štipendist dijak - študent Dijaki – zadnjič (lani) Študentje - prvič 

2009 74 84 2177 

2010 255 292 1958 

2011 330 689 1794 

2012 1361 2213 1727 

2013 1410 2127 1688 

2014 288 1748 371 

2015 323 1668 443 

2016 389 1577 556 

2017 391 1596 545 

2018 372 1244 581 

2019 336 1126 527 

Opomba: podatki za prva tri leta so verjetno nereprezentativni zaradi prenašanja evidence z 

Zavoda za zaposlovanje na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. 

6.3.8 Teritorialna porazdelitev Zoisovih štipendistov 

Preverili smo, koliko so štipendisti menjali občino stalnega bivališča tekom prejemanja Zoisove 

štipendije. Tako smo primerjali podatek o občini štipendista, ko je pričel prejemati Zoisovo 

štipendijo v prvem letniku srednje šole, z občino istega štipendista v času, ko je obiskoval drugi 

letnik fakultete (seveda v kolikor sta bila oba podatka na razpolago). Ugotovili smo, da je vseh 

3654 štipendistov obdržalo občino prebivališča. Torej v bazi je 3654 Zoisovih štipendistov, ki 

so prejemali to štipendijo med letoma 2008 in 2019 ter bili v tem času vpisani tako v prvi letnik 

srednje šole kot tudi drugi letnik na fakultete (ali VŠ). Nihče ni zamenjal občine prebivališča, 

vsaj po bazi sodeč. 

Regija Zoisovega štipendista 

V tem poglavju smo razporedili 12 slovenskih statističnih regij glede na število Zoisovih 

štipendistov v regiji. Uporabili smo podatke o številu dijakov in študentov ter številu 

prebivalcev v opazovanem obdobju v posamezni občini (in posledično regiji). V Preglednici 

6.26 so statistične regije razporejene padajoče po številu Zoisovih štipendistov na število 

prebivalcev (stolpec St_p_sk). Gre za povprečno število Zoisovih štipendistov na leto na 100 

prebivalcev.   

Preglednica 6.26: Zoisovi štipendisti po statističnih regijah 

Regija St_p_s Rank_s St_p_d Rank_d St_p_sk Rank_sk 

Osrednjeslovenjska 1,3945 1 2,1372 2 0,1164 1 

Koroška 1,3346 2 1,9806 4 0,1141 2 

Savinjska 1,1958 7 1,9549 5 0,1104 3 

Gorenjska 1,1820 8 1,6822 8 0,1073 4 

Jugovzhodna Slovenija 1,3091 5 1,8748 6 0,1072 5 
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Podravska 1,3205 4 2,1402 1 0,1064 6 

Pomurska 1,3336 3 2,1139 3 0,1021 7 

Goriška 1,2425 6 1,6675 9 0,1000 8 

Posavska 1,1344 9 1,8629 7 0,0991 9 

Zasavska 1,1280 10 1,6377 10 0,0874 10 

Primorsko-notranjska 1,0527 11 1,3985 11 0,0801 11 

Obalno-kraška 1,0457 12 1,1926 12 0,0613 12 

St_p_s – povprečno število Zois študentov v regiji na število študentov (na leto), pomnoženo s 100 

Rank_s – zaporedno mesto glede na St_p_s 

St_p_d – povprečno število Zois dijakov v regiji na število vseh dijakov (na leto), pomnoženo s 100 

Rank_d – zaporedno mesto glede na St_p_d 

St_p_sk – povprečno število Zois štipendistov v regiji na število prebivalcev (na leto), pomnoženo s 100 

Rank_sk – zaporedno mesto glede na St_p_sk 

Večina regij je zelo blizu skupaj (približno 1 Zoisov štipendist na 1000 prebivalcev), zaostajajo 

pa Zasavska, Primorsko-notranjska in Obalno-kraška regija. Podobno primerjavo smo naredili 

za dijake in študente posebej, pri čemer smo za relativizacijo vzeli število dijakov oz. študentov 

po občinah (in posledično regijah). Pri dijakih se med regijami na vrhu nahaja Podravska regija, 

ki ji zelo tesno sledita Osrednjeslovenska in Pomurska regija (stolpec St_p_d v Preglednici 

6.26). To so tudi edine regije, ki imajo povprečno več kot 2 % dijakov Zoisovih štipendistov 

(na Sliki 6.10 v svetlomodri barvi). 

Podravska in Pomurska regija sta po analizi računskega sodišča v letošnjem revizijskem 

poročilu med tremi regijami, ki na ravni osnovnih šol identificirajo najvišji delež nadarjenih 

učencev (nad 20 %). Tretja takšna regija je Jugovzhodna Slovenija, ki pa je po deležu Zoisovih 

štipendistov šele na 6. mestu. Na drugi strani so v dveh od treh regij, ki imata najmanjši delež 

Zoisovih štipendistov med dijaki, tudi v osnovnih šolah identificirali najnižji delež nadarjenih 

(Zasavska 11,3 % in Obalno-kraška 12,9 %). Ta primerjava kaže, da ima proces identifikacije 

nadarjenih v osnovnih šolah lahko določen vpliv tudi na to, koliko učencev se ob prehodu v 

srednjo šolo odloči kandidirati za Zoisovo štipendijo in izpolni pogoje. 
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Slika 6.10: Porazdelitev/gostota Zoisovih dijakov štipendistov po statističnih regijah 

 

Pri študentih je na vrhu Osrednjeslovenska regija, vendar si zopet regije sledijo z relativno 

majhnimi razmiki. Na Sliki 6.26 je opazen padec gostote glede na dijake, namreč vse regije, 

razen Obalno-kraške imajo gostoto dijakov Zoisovih štipendistov višjo od najvišje gostote 

študentov Zoisovih štipendistov.  

 

Slika 6.11: Porazdelitev/gostota Zoisovih študentov štipendistov po statističnih regijah 

 

Občina Zoisovega štipendista 

Podrobnejši pregled glede občine prebivališča študenta smo pripravili v Prilogi B2. V tem 

podpoglavju bomo le komentirali pomembnejše rezultate, ki so predstavljeni tudi v Preglednici 

6.27. Občine so razporejene glede na zaporedno mesto povprečnega števila Zoisovih 
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štipendistov v občini na 100 prebivalcev (v povprečju med letoma 2008 in 2019 ter od največje 

do najmanjše vrednosti). Tako denimo prvo vrstico pri občini Veržej beremo tako: 

- Zoisovo štipendijo je v opazovanem obdobju imelo v povprečju 1,74 študenta na 100 

študentov v tej občini, kar Veržej uvršča na 5. mesto med občinami v Sloveniji; 

- pri dijakih je Zoisovo štipendijo v povprečju pridobilo 3,82 dijaka na 100 dijakov, kar 

je najbolje v Sloveniji; 

- približno dva promila prebivalcev občine Veržej je v tem obdobju prejelo Zoisovo 

štipendijo.   

V ospredju so manjše občine, prva večja občina je Novo mesto na 22. mestu. Največji slovenski 

občini, Ljubljana in Maribor, se nahajata v spodnjem delu prve tretjine občin, na 67. oz. 84. 

mestu (Priloga B3). 

Preglednica 6.27: Zoisovi štipendisti po občinah 

Občina St_p_s Rank_s St_p_d Rank_d St_p_sk Rank_sk 

Veržej 1,7403 5 3,8168 1 0,1986 1 

Naklo 1,6350 11 2,9019 7 0,1872 2 

Dobje 0,9804 167 3,2381 4 0,1719 3 

Žirovnica 2,2962 1 2,9882 6 0,1698 4 

Vodice 1,1236 134 2,7495 13 0,1671 5 

Kozje 1,1278 133 2,7692 12 0,1537 6 

Šenčur 1,4754 32 2,5212 24 0,1508 7 

Horjul 1,2597 96 2,7833 10 0,1507 8 

Velike Lašče 1,4112 50 2,5248 22 0,1496 9 

Rače - Fram 1,6020 13 2,8269 8 0,1486 10 

Dobrovnik/Dobronak 1,3109 78 3,7594 2 0,1468 11 

Medvode 1,4270 46 2,6853 15 0,1446 12 

Železniki 1,2469 103 2,2327 42 0,1445 13 

Gorenja vas - Poljane 1,4019 53 1,9777 82 0,1424 14 

Mislinja 1,4374 43 2,2291 43 0,1423 15 

Trzin 1,3411 71 2,7149 14 0,1410 16 

Mirna Peč 1,7214 6 1,5569 151 0,1389 17 

Ajdovščina 1,6606 9 2,0949 64 0,1385 18 

Zreče 1,1196 136 2,4446 28 0,1383 19 

Šmartno ob Paki 1,3409 72 2,0386 74 0,1377 20 

St_p_s – povprečno število Zois študentov v občini na število študentov (na leto), pomnoženo s 100 

Rank_s – zaporedno mesto glede na St_p_s 

St_p_d – povprečno število Zois dijakov v občini na število vseh dijakov (na leto), pomnoženo s 100 

Rank_d – zaporedno mesto glede na St_p_d 

St_p_sk – povprečno število Zois štipendistov v občini na število prebivalcev (na leto), pomnoženo s 100 

Rank_sk – zaporedno mesto glede na St_p_sk 
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Na Sliki 6.12 je predstavljena gostota dijakov Zoisovih štipendistov po občinah. Kar smo 

ugotovili že pri analizi na nivoju regij, se je potrdilo tudi na nivoju občin. Temnejše lise (nižja 

gostota Zoisovih štipendistov dijakov) najdemo predvsem v jugozahodnem delu države. Veliko 

svetlih občin spada v skrajni severovzhodni del države (vključno z Veržejem, ki je na vrhu v 

tej kategoriji). Gre za večjo heterogenost v primerjavi z rezultati na nivoju regij, a je to zaradi 

velikosti (majhnosti) nekaterih občin tudi pričakovano. 
 

 

 
Slika 6.12: Porazdelitev/gostota dijakov Zoisovih štipendistov po občinah 

 

Pri študentih Zoisovih štipendistih (Slika 6.13) so se svetleje obarvale predvsem nekatere 

občine na severu države (Žirovnica, Solčava). Opazimo lahko ogromno razliko med izmerjeno 

gostoto pri dijaki in študentih v nekaterih občinah (pri vrhu recimo Dobje, Vodice, Kozje, 

Horjul, Dobrovnik). 
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Slika 6.13: Porazdelitev/gostota Zoisovih študentov štipendistov po občinah 

 

6.3.9 Sezonski efekt 

Sezonski efekt v splošnem izpostavlja boljši položaj rojenih v začetku (prvih delih) leta glede 

na rojene v kasnejšem delu leta. Opravljeno je bilo veliko raziskav, od športnega področja do 

raziskav na kognitivnih področjih. Poglejmo si najprej na Sliki 6.14 porazdelitev rojstev vseh 

Zoisovih štipendistov v naši bazi. 
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Slika 6.14: Porazdelitev Zoisovih štipendistov v naši bazi po letnici rojstva 

Glede na porazdelitev bomo natančneje preučili štipendiste, rojene med vključno 1989 in 

vključno 2004. Rojeni v letu 1989 in kasneje so namreč ravno Zoisovi štipendisti, ki so bili 

»naravno« vključeni v bazo štipendijskega leta 2008. 

Poglejmo razlike med povprečnim številom rojstev in številom Zoisovih štipendistov v obdobju 

med vključno 1989 in vključno 2004 (Preglednica 6.28). 

Preglednica 6.28: Zoisovi štipendisti in živorojeni v Sloveniji po četrtletjih (sezonsko) 

Četrtletje Štipendisti Živorojeni 

Q1 27420 4718 

Q2 28038 4799 

Q3 26826 4988 

Q4 22602 4645 

Razlike smo preverili s pomočjo hi-kvadrat testa, ki pokaže, da obstajajo statistično značilna 

odstopanja po obdobjih (p-vrednost < 2e-16). Še več, standardizirani residuji hi-kvadrat testa 

pokažejo, da je v prvih dveh kvartalih statistično značilno odstopanje visokega števila Zoisovih 

štipendistov (glede na porazdelitev števila rojstev po kvartalih) in ravno nasprotno v četrtem 

kvartalu, kjer najdemo veliko prenizko število Zoisovih štipendistov v primerjavi z 

živorojenimi v tem obdobju (Preglednica 6.29). 
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Preglednica 6.29: Standardizirani residuji hi-kvadrat testa Zoisovih štipendistov in 

živorojenih v Sloveniji po četrtletjih (sezonsko) 

Četrtletje Štipendisti Živorojeni 

Q1 4.4 -4.4 

Q2 4.8 -4.8 

Q3 -1.4 1.4 

Q4 -8.3 8.3 

Tudi razlike med spoloma po obdobjih so statično značilne, kar smo zopet preverili s hi-kvadrat 

testom (p-vrednost = 0,03). Standardizirani residuji pokažejo, da gre za statistično značilno 

odstopanje le v tretjem kvartalu, in sicer v korist moških Zoisovih štipendistov, kar je prikazano 

v Preglednici 6.30. 

Preglednica 6.30: Standardizirani residuji hi-kvadrat testa Zoisovih štipendistov v Sloveniji 

po spolu in po četrtletjih (sezonsko) 

Četrtletje M Ž 

Q1 -0.72 0.72 

Q2 -1.57 1.57 

Q3 2.90 -2.90 

Q4 -0.62 0.62 

Razlike med številom Zoisovih štipendistom v prvem kvartalu (Q1) in zadnjem kvartalu (Q4) 

smo prikazali na Sliki 6.15. V prvih štipendijskih letih so razlike majhne, vendar kasneje 

narastejo in so konstantno v prid prvega kvartala/četrtletja. 
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Slika 6.15: Odstotek Zoisovih štipendistov rojenih v prvem in zadnjem četrtletju (sezonsko) 

med letoma 1989 in 2004 

6.4 Osnovna baza vseh štipendistov 

Osnovna baza vseh štipendistov je baza, v kateri imamo za vsakega štipendista podatek za 

vsako leto štipendiranja. Gre za združeno bazo podatkov iz evidenc štipendistov, ki jih vodi 

javni sklad, in evidence državnih štipendistov, ki se vodi pri ministrstvo za delo v okviru 

centralne baze podatkov o prejemnikih pravic iz javnih sredstev. Tako je enota štipendist v 

določenem štipendijskem letu in ne štipendist skozi celotno obdobje prejemanja štipendije. Ob 

štipendijskem letu imamo v osnovni bazi še naslednje podatke o štipendistu: 

 

- spol; 

- občina stalnega prebivališča; 

- država stalnega prebivališča; 

- izobraževalni status štipendista (dijak/študent/udeleženec izobraževanja odraslih); 

- letnik v katerega je štipendist vpisan; 

- vrsta izobraževalnega programa; 

- področje izobraževalnega programa; 

- občina šolanja; 

- država šolanja; 

- vrsta štipendije; 

- skupni znesek štipendije; 

- osnovni znesek štipendije; 

- dodatek za bivanje; 
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- dodatek za uspeh; 

- dodatek za posebne potrebe; 

- dodatek za izobraževanje; 

- dodatek za dohodek; 

- drugi dodatki; 

- šolnina; 

- področje izobraževalnega programa KLASIUS-P-16; 

 

Vseh enot v tej osnovni bazi je 655787, torej toliko imamo v bistvu podeljenih štipendij v 

opazovanem obdobju. 

6.4.1 Število štipendij po letih 

Naredili smo pregled vseh štipendij po letih (vse štipendije skupaj) in ga prikazali s Preglednico 

6.31. Opazimo, da je nizko število štipendij v prvem opazovanem letu in tudi velik padec v letih 

2012 in 2013. Vidimo pa tudi, da se je število vseh štipendij po letu 2013 stabiliziralo, medtem 

ko je število Zoisovih štipendij še naprej upadalo. 

Preglednica 6.31: Frekvenčna porazdelitev štipendij po štipendijskih letih 

Štipendijsko leto Število štipendistov 

2008 39568 

2009 49019 

2010 54256 

2011 63929 

2012 36583 

2013 35012 

2014 59631 

2015 58782 

2016 63022 

2017 63657 

2018 62671 

2019 69657 

 

Na Sliki 6.16 smo pripravili še grafični pregled števila štipendij po štipendijskih letih. 
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Slika 6.16: Grafični prikaz porazdelitve štipendistov po letih 

Po spolu 

Naredili smo pregled po spolu v absolutnih frekvencah in deležih. Razmerje med moškimi in 

ženskami je pri podeljenih štipendijah v vseh letih v korist ženskih štipendistk, a se sčasoma 

zmanjšuje in se je v zadnjih letih že skoraj uravnotežilo (Preglednica 6.32). Spomnimo, da je 

na drugi strani med Zoisovimi štipendisti, kjer sicer delež žensk tudi postopno upada, ta še 

vedno kar 59 %. 

Preglednica 6.32: Frekvenčna in relativna porazdelitev štipendij po spolu štipendista 

Štipendijsko leto Moški Moški (delež) Ženski Ženski (delež) 

2008 16866 0,43 22702 0,57 

2009 21122 0,43 27897 0,57 

2010 23385 0,43 30871 0,57 

2011 27773 0,43 36156 0,57 

2012 14505 0,40 22078 0,60 

2013 14042 0,40 20970 0,60 

2014 26412 0,44 33219 0,56 

2015 26856 0,46 31926 0,54 

2016 29426 0,47 33596 0,53 

2017 30561 0,48 33096 0,52 

2018 30394 0,48 32277 0,52 
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2019 33390 0,48 36267 0,52 

Porazdelitev števila štipendistov po spolu smo prikazali na Sliki 6.17. 

 

Slika 6.17: Grafična predstavitev porazdelitve štipendistov po spolu 

Po statusu 

Poglejmo razmerje po statusu med dijaki in študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih po 

štipendijskih letih, prikazano v Preglednici 6.33. 

Preglednica 6.33: Frekvenčna porazdelitev štipendij po štipendijskih letih in status 

štipendista 

Štipendijsko leto Dijak Študent Udeleženec izobraževanja odraslih 

2008 24419 15149 0 

2009 30002 19017 0 

2010 32062 22194 0 

2011 37913 26016 0 

2012 14103 22480 0 

2013 13471 21479 62 

2014 34754 24671 206 

2015 36582 22038 161 

2016 40211 22648 162 

2017 41424 22025 208 
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2018 41444 21005 221 

2019 45638 23743 271 

Razmerje med dijaki in študenti je tekom opazovanega obdobja na strani dijakov (Preglednica 

6.34), razen v letih 2012 in 2013, kjer je število vseh štipendij tudi zelo upadlo. Gibanje 

razmerja med dijaki in študenti je bilo torej med vsemi štipendisti zelo podobno kot pri Zoisovih 

štipendistih. 

Preglednica 6.34: Porazdelitev štipendij po štipendijskih letih in statusu štipendista v 

odstotkih 

Štipendijsko leto Dijak Študent Udeleženec izobraževanja odraslih 

2008 61,71 38,29 0,00 

2009 61,20 38,80 0,00 

2010 59,09 40,91 0,00 

2011 59,30 40,70 0,00 

2012 38,55 61,45 0,00 

2013 38,48 61,35 0,17 

2014 58,28 41,37 0,34 

2015 62,23 37,49 0,27 

2016 63,81 35,94 0,25 

2017 65,07 34,60 0,32 

2018 66,13 33,52 0,35 

2019 65,52 34,09 0,38 

 

6.4.2 Štipendisti po državah 

Naredimo pregled podeljenih štipendij po državah, v katerih so se v štipendijskem letu nahajali 

štipendisti (oz. institucija, na kateri so se šolali). V Preglednici 6.35 smo podali le tiste države, 

v katerih so štipendisti prejemali vsaj 20 letnih štipendij. Na seznamu sicer najdemo 53 držav. 

Preglednica 6.35: Porazdelitev štipendij po državah 

Država šolanja Število letnih štipendij 

Slovenija 648802 

Avstrija 2744 

Hrvaška 873 

Velika Britanija 807 

Makedonija 486 

Italija 351 

Nizozemska 250 

Nemčija 236 

Združene države Amerike 213 

Srbija 198 

Bosna in Hercegovina 151 
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Kosovo 103 

Madžarska 72 

Švica 71 

Španija 50 

Belgija 41 

Francija 38 

Švedska 34 

Danska 33 

Ni podatka 29 

Združeni arabski emirati 21 

Kanada 20 

 

6.4.3 Vrsta štipendije 

V osnovni bazi imamo 17 različnih vrst štipendij: 

- državna štipendija (1); 

- Zoisova štipendija (2); 

- štipendija za deficitarne poklice (3); 

- štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu (4); 

- Ad futura za izobraževanje (5); 

- Erasmus štipendija ali dotacija (6); 

- kadrovska nesofinancirana (7); 

- kadrovska sofinancirana posredno (8); 

- kadrovska sofinancirana neposredno (9); 

- štipendija organa državne uprave (10); 

- štipendija po mednarodnem sporazumu brez Sklad (11); 

- občinska štipendija (12); 

- Fulbrightova štipendija (13); 

- druge štipendije (14); 

- štipendija Ad futura za študijski obisk (15); 

- štipendija Ad futura za udeležbo na tekmovanjih (16); 

- kadrovska sofinancirana štipendija (17); 

 

Štipendije smo združili v pet kategorij, in sicer: 

- državna (1); 

- Zoisova (2); 

- deficitarna (3); 

- kadrovska (7,8,9,17); 

- drugo (4,5,6,10,11,12,13,14,15,16); 

Poglejmo porazdelitev po teh kategorijah (Preglednica 6.36). 

Preglednica 6.36: Frekvenčna porazdelitev po vrsti štipendij 

Vrsta štipendije Število podeljenih letnih štipendij 

državna 517971 

Zoisova 91047 

kadrovska 25526 
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deficitarna 11040 

drugo 10203 

Pričakovano je daleč največ državnih štipendij, sledijo Zoisove in kadrovske štipendije. 

6.4.4 Višina štipendije 

V tem poglavju smo pri izračunu povprečne višine štipendije izločili štipendiste, ki so bili v 

času prejemanja štipendije na tujem. 

Pri izračunu povprečne višine štipendije je nastal problem, ker so v bazi nekatere nerealne 

vrednosti. Tako smo po posvetu v bazi ohranili le štipendije v znesku nižjem od 1000 evrov. 

Primerjali smo le državne štipendije (1), Zoisove štipendije (2), kadrovske štipendije (7,8,9,17) 

in deficitarne štipendije (‘3’), vse ostale štipendije smo zapisali v kategorijo drugo. Povprečne 

višine štipendij po naših kategorijah smo prikazali v Preglednici 6.37. 

Preglednica 6.37: Povprečna višina štipendije glede na vrsto štipendije 

Štipendijsko leto deficitarna drugo državna kadrovska Zoisova 

2008 NA 240,21 156,13 179,03 149,84 

2009 NA 229,65 155,07 208,66 161,82 

2010 NA 630,35 158,01 229,14 171,12 

2011 NA 233,26 161,21 254,28 174,56 

2012 NA 224,41 181,87 272,76 131,58 

2013 NA 226,65 181,29 309,89 141,10 

2014 NA 305,08 130,52 341,14 147,25 

2015 100 192,70 125,29 327,29 144,52 

2016 100 168,19 120,31 339,95 143,31 

2017 100 181,60 117,43 338,61 145,07 

2018 100 185,55 114,02 337,50 142,69 

2019 102 191,03 109,29 355,81 143,98 

Povprečna višina državnih štipendij se obnaša zelo podobno kot povprečna višina Zoisovih 

štipendij. Od štipendijskega leta 2008 naprej malo naraste, potem pa sledi padec. Je pa v 

opazovanih 12 letih povprečna Zoisova štipendija 9 let nad povprečno državno štipendijo. 

Občutno nižja od državne je bila v letih 2012 in 2013, ko se je znižala zaradi ukinitve dodatkov 

na dohodek družine in za prevoz, leta 2014 pa je bila nato povišana višina osnovne Zoisove 

štipendije. Povprečna kadrovska štipendija je v vseh letih višja od povprečne državne ali 

Zoisove štipendije. Od leta 2014 naprej je razlika narasla, povprečna kadrovska je dvakrat višja 

od povprečne državne ali Zoisove štipendije. Kategorija drugo je zelo heterogena in je zato 

povprečna višina med leti tudi najbolj niha. 

6.5 Poenostavljena baza vseh štipendistov 

Iz osnovne baze vseh štipendistov smo ustvarili t. i. poenostavljeno bazo, kjer je enota 

posamezen štipendist s pripadajočimi podatki, izračunanimi iz osnovne baze. V bazi je vsak 

štipendist le enkrat, vseh štipendistov je 207036. 
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Za vsakega štipendista smo določili vrednosti naslednjih spremenljivk: 

- spol; 

- občina prebivališča (ko je štipendist pričel dobivati štipendijo); 

- status dijaka v času prejemanja Zoisove štipendije (DA/NE); 

- status študenta v času prejemanja Zoisove štipendije (DA/NE); 

- leto pričetka prejemanja štipendije v bazi; 

- zadnje leto prejemanja štipendije v bazi; 

- trajanje prejemanja štipendije v bazi; 

- ali je štipendist prejemal državno štipendijo (DA/NE); 

- ali je štipendist prejemal Zoisovo štipendijo (DA/NE); 

- ali je štipendist prejemal štipendijo za deficitarne poklice (DA/NE); 

- ali je štipendist prejemal kadrovsko štipendijo (DA/NE); 

- ali je štipendist prejemal druge štipendije (DA/NE); 

- leto pričetka prejemanja Zoisove štipendije; 

- leto pričetka prejemanja državne štipendije; 

- leto pričetka prejemanja državne štipendije, če je štipendist tekom študija vsaj eno leto 

prejemal tudi Zoisovo štipendijo; 

- prejemanje dodatka za dohodek (DA/NE);  

6.5.1 Kombiniranje štipendij 

Zoisove in državne štipendije 

Zoisovo štipendijo je vsaj eno leto prejemalo 26456 štipendistov, kar znaša 12,78 % vseh 

štipendistov. Po drugi strani je državno štipendijo vsaj eno leto prejemalo 174945 oz. 84,50 % 

vseh štipendistov. Zoisovo in državno štipendijo je prejemalo (ne nujno v istem letu) 5808 

štipendistov, kar je sicer le 2,81 % vseh štipendistov, toda to je kar 21,95 % Zoisovih 

štipendistov. 

V bazi je 556 štipendistov, ki so v istem letu hkrati prejemali Zoisovo in državno štipendijo (tj. 

2,10 % vseh Zoisovih štipendistov). Zoisovo štipendijo in šele nato državno štipendijo je 

prejemalo 4241 štipendistov (tj. 16,03 % vseh Zoisovih štipendistov), najprej državno in nato 

Zoisovo pa 1011 štipendistov, kar je 3,82 % vseh Zoisovih štipendistov. 

Poglejmo po letih prehajanje med Zoisovo in državno štipendijo (Preglednica 6.38). V drugem 

stolpcu smo zapisali število štipendistov, ki so imeli v naši bazi v tekočem letu zadnjič Zoisovo 

štipendijo in so hkrati z naslednjim letom pričeli prejemati državno štipendijo. V tretjem stolpcu 

najdemo število Zoisovih štipendistov, ki so v naši bazi v tekočem letu zadnjič prejemali 

Zoisovo štipendijo. V četrtem stolpcu je število štipendistov, ki so prvič v naslednjem letu 

prejeli državno štipendijo in so bili vsaj enkrat v času šolanja Zoisovi štipendisti. Zadnji stolpec 

predstavlja odstotek štipendistov, ki so imeli v tekočem letu Zoisovo štipendijo in naslednje 

leto državno štipendijo med vsemi Zoisovimi štipendisti v tekočem letu. Odstotek se poveča z 

letom 2013, kar gre pripisati učinku ukinitve dodatkov na dohodek družine in za prevoz, ki so 

višino povprečne Zoisove štipendije v letih 2012 in 2013 znižali na približno 75 % državne 

štipendije (Preglednica 6.37). Četrti stolpec nam pokaže, da gre za precej prehajanja med tema 

dvema vrstama štipendij. 

Preglednica 6.38: Kombiniranje državne in Zoisove štipendije 

Štipendijsko leto Zadnjič Zois, potem drž Zadnjič Zois Prvič drž Zois/drž 

2008 73 869 253 8,4 

2009 159 1488 381 10,69 
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2010 159 1658 562 9,59 

2011 154 2274 267 6,77 

2012 174 2282 328 7,62 

2013 379 2922 743 12,97 

2014 312 2497 647 12,49 

2015 348 2101 702 16,56 

2016 299 1926 593 15,52 

2017 168 1517 388 11,07 

2018 205 1549 545 13,23 

 

Zoisove in ostale štipendije 

Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice je prejemalo 49 štipendistov, kar znaša 

0,19 % Zoisovih štipendistov. Kadrovsko in Zoisovo štipendijo je prejemalo 1341 štipendistov 

(5,07 % Zoisovih štipendistov) ter Zoisovo in druge štipendije 1482 štipendistov (5,60 % 

Zoisovih štipendistov). 

6.5.2 Dodatki k štipendijam 

V tem delu podajamo podatke o številu vseh štipendistov, ki so prejemali dodatke, ki so bili 

vsaj v določenem obdobju na voljo tudi pri Zoisovih štipendijah. Pri interpretaciji je treba 

upoštevati, da pri kadrovskih štipendijah ni bilo poleg osnovne štipendije podeljenih nobenih 

dodatkov. 

Dodatek na dohodek družine 

Kot smo že omenili, je bil pri Zoisovih štipendistih bil dodatek na dohodek družine ukinjen v 

štipendijskem letu 2012. Med štipendisti, ki so se v bazi prvič pojavili v štipendijskem letu 

2008, jih je kar 86,67 % dobilo vsaj enkrat tekom prejemanja štipendije tudi dodatek na 

dohodek družine. Nato je odstotek štipendistov s tem dodatkom polagoma upadel, a je do 

štipendijskega leta 2011 še vedno ostal nad tremi petinami štipendistov, ki so prvič prejeli 

štipendijo v tekočem letu. Visok odstotek prejemnikov tega dodatka izhaja iz tega, da se je do 

leta 2010 dodatek na dohodek družine obračunal tudi pri državni štipendiji, nato pa je bil z 

Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev vključen v višino osnovne državne 

štipendije, določene po lestvici glede na dohodek družine. 

Preglednica 6.39: Frekvenčna porazdelitev štipendistov, ki so vsaj enkrat prejemali dodatek 

za dohodek 

Štipendijsko leto Dodatek za dohodek Število novih štipendistov Odstotek 

2008 34129 39378 86,67 

2009 14869 21754 68,35 

2010 12003 17512 68,54 

2011 12412 20276 61,22 

Dodatek za bivanje je bil v prvem štipendijskem letu podeljen podobno visokemu odstotku 

štipendistov kot dodatek za dohodek. Zelo visok odstotek je vztrajal do štipendijskega leta 
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2012, ko zaradi ukinitve dodatka za prevoz strmo pade in se nato znižuje vse do zadnjega 

opazovanega štipendijskega leta. 

Preglednica 6.40: Frekvenčna porazdelitev štipendistov, ki so vsaj enkrat prejemali dodatek 

za bivanje 

Štipendijsko leto Dodatek za bivanje Število novih štipendistov Odstotek 

2008 34310 39378 87,13 

2009 17768 21754 81,68 

2010 13747 17512 78,50 

2011 16374 20276 80,76 

2012 1615 5287 30,55 

2013 1080 4318 25,01 

2014 4239 26859 15,78 

2015 2132 14621 14,58 

2016 1634 14869 10,99 

2017 1219 13707 8,89 

2018 1075 12719 8,45 

2019 1221 15736 7,76 

Bolj pestra je slika pri dodatku za uspeh. Odstotek štipendistov s tem dodatkom se je od 

štipendijskega leta 2008 polagoma zviševal do leta štipendijskega leta 2013, ko doseže vrhunec 

z več kot pol štipendisti s tem dodatkom, in se nato hitro zniža. Razlog za to je, da je novi Zakon 

o štipendiranju leta 2014 ukinil dodatek za uspeh pri Zoisovih štipendistih, ki so praviloma 

seveda izpolnjevali pogoje za ta dodatek (povprečna ocena najmanj 4,1 oziroma 8.5). Novi 

zakon je sicer tudi znižal zahtevano povprečno oceno za ta dodatek za študente (na 8,0), 

malenkostno pa tud za dijake (na 4,0). Zniževanje deleža prejemnikov tega dodatka je postopno 

zaradi prehodnega obdobja pri uveljavitvi novega zakona za obstoječe štipendiste. 

Preglednica 6.41: Frekvenčna porazdelitev štipendistov, ki so vsaj enkrat prejemali dodatek 

za uspeh 

Štipendijsko leto Dodatek za uspeh Število novih štipendistov Odstotek 

2008 12159 39378 30,88 

2009 7399 21754 34,01 

2010 5861 17512 33,47 

2011 6234 20276 30,75 

2012 2509 5287 47,46 

2013 2290 4318 53,03 

2014 7851 26859 29,23 

2015 3943 14621 26,97 

2016 4270 14869 28,72 

2017 3319 13707 24,21 

2018 2438 12719 19,17 

2019 990 15736 6,29 
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7 FOKUSNI SKUPINI PREJEMNIKOV ZOISOVE ŠTIPENDIJE (DIJAKI IN 

ŠTUDENTI)   

 

7.1 Uvod 

 

V okviru kvalitativnega dela projekta CRP (Sklop 3) sta bili v mesecu oktobru 2020 izvedeni 

dve fokusni skupini s prejemniki Zoisovih štipendij (ločeno dijaki in študenti/diplomanti). 

Spodnje tabele prikazujejo podatke o (a) udeležencih obeh fokusnih skupin ter (b) glavnih 

temah vprašanj obeh fokusnih skupin.  

 

Preglednica 7.1: Osnovni podatki o udeležencih in izvedbi fokusne skupine dijakov, 

prejemnikov Zoisove štipendije 

FOKUSNA SKUPINA – DIJAKI, PREJEMNIKI ZOISOVE ŠTIPENDIJE 

Datum, ura in način izvedbe: 15. oktober 2020 ob 17h (Zoom) 

Zap. št. Oznaka   Srednja šola, letnik 

1 Fokusna skupina 1, Dijak 1 Gimnazija Poljane, 4. letnik 

2 Fokusna skupina 1, Dijak 2 Srednja šola za farmacijo in zdravstvo, 4. letnik 

3 Fokusna skupina 1, Dijak 3 Gimnazija Vič, 4. letnik 

4 Fokusna skupina 1, Dijak 4 Škofijska klasična gimnazija, 4. letnik 

 

Preglednica 7.2: Osnovni podatki o udeležencih in izvedbi fokusne skupine študentov, 

prejemnikov Zoisove štipendije 

FOKUSNA SKUPINA – ŠTUDENTI, PREJEMNIKI ZOISOVE ŠTIPENDIJE 

Datum, ura in način izvedbe: 20. oktober 2020 ob 17h (Zoom) 

Zap. št. Oznaka   Visokošolski zavod/program, letnik, status 

1 Fokusna skupina 2, Študent 1 Akademija za glasbo, 3. letnik 

2 Fokusna skupina 2, Študent 2 Fakulteta za farmacijo, zaposlena 

3 Fokusna skupina 2, Študent 3 Fakulteta za arhitekturo, absolvent 

4 Fokusna skupina 2, Študent 4 Fakulteta za medicino, zaposlen 

5 Fokusna skupina 2, Študent 5 Pravna fakulteta, ne prejema več 

6 Fokusna skupina 2, Študent 6 Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 

diplomant 

7 Fokusna skupina 2, Študent 7 Fakulteta za strojništvo, absolvent 
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Preglednica 7.3: Teme vprašanj fokusne skupine 

Sklop Tema (vprašanja) 

Seznanitev  Predstavitev udeležencev fokusne skupine 

Nadarjenost in 

merila za 

Zoisovo 

štipendijo 

Pojem nadarjenost, lastnosti nadarjenega dijaka/študenta 

Primernost meril za Zoisovo štipendijo – izkušnje glede doseganja 

meril; hkratnost pogojev (ocene in dosežki); izpolnitev drugih pogojev 

Postopek kandidiranja in podeljevanja Zoisove štipendije 

Pomen Zoisove 

štipendije 

Štipendija kot … priznanje nadarjenosti, nagrada za izjemni dosežek, 

finančna podpora za šolanje oz. študij… 

Državna in kadrovska štipendija vs. Zoisova štipendija 

Zoisova štipendija v finančnem smislu – običajna poraba štipendije 

Delo z 

nadarjenimi 

 

Spodbude s strani staršev, šole, učiteljev… za pridobitev Zoisove 

štipendije  

Strokovna usposobljenost učiteljev za prepoznavanje in delo z 

nadarjenimi 

Vključevanje v šolske oz. študijske in obšolske oz. obštudijske 

aktivnosti za nadarjene 

Sklepno Možnosti za izboljšave s strani institucij in organizacij (vladnih in 

nevladnih) v Sloveniji na področju Zoisovega štipendiranja  

Upravičenost pojmovanja Zoisove štipendije kot štipendije za nadarjene; 

možnosti za spremembe 

 

 

7.2 Nadarjenost in merila za štipendijo 

 

7.2.1 Pojem nadarjenost, lastnosti nadarjenega dijaka/študenta 

 

V okviru razprave o pojmu nadarjenost in o lastnostih nadarjenega dijaka oziroma študenta so 

sodelujoči dijaki povedali naslednje:  

Jaz bi rekel, da je nadarjen nekdo, ki je na nekih področjih izjemen, da je boljši od povprečja, da 

je zaradi tega lahko bolj uspešen ali pa da ima neko sposobnost, da zelo hitro pridobiva znanje na 

nekih področjih, ker se razvija hitro. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

Nadarjen dijak je tisti, ki je tudi motiviran, da nadgradi svoje znanje. Zato, ker jaz recimo poznam 

tudi veliko sošolcev ali pa prijateljev, za katere se mi zdi, da bi lahko imeli nek potencial, ampak 

v bistvu se jim ne da narediti kaj več v to smer, da bi ta potencial razvijal. (Fokusna skupina 1, 

Dijak 2) 

Kot mlajša sem to (nadarjeno osebo) dojemala kot nekoga, ki bi nadpovprečno razumel kakšno 

matematiko /…/ (čeprav) sem v zadnjih letih bolj odprla to svoje stališče glede tega, sploh zato, 

ker sem na gimnaziji, kjer se glede tega različna področja upošteva, in se mi zdi, da bi lahko 

nadarjen bil vsak, ki na nekem področju presega v bistvu neko povprečje, pa da je predvsem, da ga 

veliko stvari zanima in da potem te svoje talente razvija in nadgrajuje. Predvsem, da je odprt, da je 

miselnosti, da je tak ustvarjalen in sprejema kakšne nove poglede in tako. (Fokusna skupina 1, 

Dijak 1) 

V fokusni skupini študentov je bilo po drugi strani izpostavljeno tudi, da je pojem nadarjenost 

zelo težko opredeliti: 
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Mislim, da je to ena zelo težka stvar za opredelit, zato se mi zdi, da pri tem tudi prihaja do največ 

težav pri Zoisovih štipendijah, ker je ravno ta moment, kako zdaj ugotovit, kdo je nadarjen in kdo 

ni. Vsaj v moji generaciji je bilo dostikrat slišati, da je na koncu odločalo, ali si imel telovadbo štiri 

ali pet, se pravi, je bila neka bizarna stvar ključna pri tem in devet let si pridobival nek denar, ki ti 

bo omogočil lažje učenje, pač, kakorkoli že. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

V nadaljevanju so sodelujoči razpravljali tudi o načinih ugotavljanja nadarjenosti s pomočjo 

testiranj in o tem povedali naslednje: 

Jaz se spomnim, da smo v osnovni šoli imeli testiranje; da te je šola predlagala za nadarjenega 

učenca; kar se tudi spomnim, da je bilo že takrat v osnovni šoli, so bili neki občutki ne pravice in 

krivice, da nekateri učenci niso bili predlagani, ker so se tako odločile učiteljice. To zdaj ne vem, 

ali je bilo res tako subjektivno, da se je razredničarka lahko odločila čisto na podlagi svojega 

mnenja, kdo je nadarjen in kdo ne, pa so potem šele tisti, ki so bili predlagani, oddali vlogo za 

štipendijo. To je že deset let nazaj, tako da mislim, da se je to od takrat že spremenilo. (Fokusna 

skupina 2, Študent 2) 

Pri nas je bilo isto v osnovni šoli, ampak se tudi spomnim, da so bili očitki, da je bilo malce 

krivično, da predlaga učiteljica, kdo je nadarjen in kdo ni nadarjen. (Fokusna skupina 2, Študent 5) 

V bistvu za štipendijo mislim da to nič ne šteje, bilo je samo to – vsaj na moji osnovni šoli – da 

smo šli ta test pisat, potem pa če si dosegel nek določen procent rezultata, si bil pač priznan kot 

nadarjen učenec in si imel mogoče neke določene programe na voljo. (Fokusna skupina 1, Dijak 

1) 

Tudi pri meni ni nobenega vpliva imelo; pač, določili so na osnovni šoli, na katerih področjih naj 

bi bil nadarjen, in potem si lahko obiskoval neke dneve, ko se je šlo v muzeje ali pa podobne stvari, 

ampak za Zoisovo štipendijo pa ni vplivalo. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

 

Izvleček z glavnimi sporočili: 

 

Pojem nadarjenost, lastnosti nadarjenega dijaka/študenta 

 Nadarjen je nekdo, ki je na nekih področjih izjemen, boljši od povprečja, ima neko 

sposobnost, da hitreje pridobiva znanje. (Fokusna skupina 1, Dijak 3); Nadarjen je vsak, 

ki na nekem področju presega neko povprečje. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

 Nadarjen dijak je motiviran, da nadgradi svoje znanje. (Fokusna skupina 1, Dijak 2) 

 Nadarjenost je sposobnost pridobivanja znanja hitreje. (Fokusna skupina 2, Študent 5) 

 Pojem nadarjenost je zelo težko opredeliti, zato prihaja tudi do največ težav pri Zoisovih 

štipendijah. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

 

Testiranje – vpliv na pridobitev Zoisove štipendije 

 Če si v osnovni šoli dosegel nek določen procent rezultata, si bil priznan kot nadarjen in 

mogoče si imel kakšne programe na voljo; učitelji so spodbujali k udeležbi na 

tekmovanjih (Fokusna skupina 1, Dijak 2) 

 Smo imeli neke ekskurzije za nadarjene, ampak za Zoisovo štipendijo to ni imelo 

nobenega vpliva. (Fokusna skupina 1, Dijak 4) 

 Testiranje v osnovni šoli, ko te je lahko predlagala šola za nadarjenega, vendar so bili 

prisotni občutki ne pravice in krivice, saj nekateri učenci niso bili predlagani, ker so se 

tako odločile učiteljice. (Fokusna skupina 2, Študent 2) 
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 V osnovi šoli je bilo malce krivično, da učiteljica predlaga, kdo je nadarjen in kdo ne 

(Fokusna skupina 2, Študent 5) 

 Če ne bi bil predlagan (s strani šole), sploh ne bi vedel, za kaj se gre, ker nisem vedel, da 

obstaja Zoisova štipendija. Dobro bi bilo, če bi bila možnost, da se sam prijaviš, in da 

imaš možnost, da te predlagajo tudi učitelji. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

 

7.2.2 Primernost meril za Zoisovo štipendijo 

 

V sklopu razprave o primernosti meril za Zoisovo štipendijo so se dijaški udeleženci fokusnih  

skupin strinjali, da so veljavna merila ustrezna:  

Po mojem je to edini tko pravi, pravičen način, da se jo pridobi. Zaradi tega, ker so tekmovanja na 

različnih področjih, tako da mislim, da je skoraj za vsako nadarjenost neko področje, kjer lahko 

priznanja dobiš. Drugače si pa težko predstavljam, da bi nek objektiven način bil za določanje teh, 

ki bi lahko prejemali Zoisovo štipendijo. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

Meni se tudi zdi, da je kar v redu ta način – glede na to, da je teh tekmovanj res tako veliko, pa tudi 

nimaš samo eno leto časa, ampak tisti dve zadnji. In se mi zdi, da tudi če ti eno leto kaj ne uspe, 

kakor si si zaželel, potem imaš pač res tako veliko možnosti na teh tekmovanjih kaj doseči. In je 

pač uspeh edini tak univerzalen, ker težko bi se kaj drugega dalo primerjat med sabo tako, da bi 

potem izbrali vse dijake na neki taki ravni. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

Po drugi strani so študentski udeleženci fokusne skupine izpostavili zahtevnost izpolnjevanja 

meril po novem sistemu Zoisovega štipendiranja (v primerjavi s prejšnjim sistemom): 

Po mojem mnenju, recimo v primerjavi s prejšnjim zakonom, torej pred letom 2014, je bilo veliko 

lažje doseči ta pogoj za pridobitev Zoisove štipendije. Zdaj, po novem, ko sta ta dva pogoja 

kumulativna, torej tako povprečna ocena kot izjemni dosežek, se morda ne zdi ravno najbolj 

pravičen sistem. Ker je lahko nekdo izjemno talentiran, ne vem, je umetnik, pa ima tam dosežek, 

res nek izjemni dosežek, pa hkrati nima povprečne ocene nad osem ali pa štiri – ne vem, koliko je 

v gimnaziji; in obratno, lahko ima nekdo zelo dobre ocene, po drugi strani pa nima nekega 

izjemnega dosežka. Po mojem je to tudi kar razvidno, ker sem iz zanimanja pogledala statistiko 

ravno danes in recimo leta 2010 je prejemalo več kot trinajst tisoč dijakov in študentov Zoisovo 

štipendijo, lani pa samo nekaj čez tri tisoč. Tako da to je kar velika razlika deset tisoč, in zlasti 

število študentov je upadlo kot prejemnikov. Ker se mi zdi, da zlasti kot študent, težko se posvetiš 

študiju in nečemu drugemu, /…/ (zato) se mi zdi, da je zdaj veliko težje, kot je bilo včasih za 

pridobitev Zoisove štipendije, zadostiti pogojem. (Fokusna skupina 2, Študent 5) 

Na arhitekturi je dosti podobno; mislim, da je za to generacijo za nami, ko so morali v bistvu vložit 

vlogo po novem sistemu, so praktično vsi jo izgubili takrat na prehodu na faks. Mislim, da 

nobenega ne poznam, ki bi jo obdržal, ker ni nobenih tekmovanj; zelo, zelo težko je, da bi dobil 

nek izjemni dosežek. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

Meni se (tudi) ni zdelo prav, ko so jo prej lahko dobili zaradi povprečja, ker v osnovni šoli je 

povprečje res samo izkaz neke pridnosti tudi tistih, ki pač nimajo nekih sposobnosti na nekih 

dodatnih področjih. Samo je pa mogoče malo ne fer, (ker) dosti je pa recimo v srednji šoli ljudi, ki 

se jim pa ne da učit, ampak so pa zelo nadarjeni, ne vem, za logiko, pa za matematiko, pa za take 

stvari. In njim se je pa s tem novim sistemom, ki je zdaj, pač (Zoisovo štipendijo) onemogočilo 

dobit, ker mogoče niso imeli povprečja. (Fokusna skupina 2, Študent 1) 

Jaz bi zdaj tu mogoče samo rekel, da so argumenti za in proti v obe smeri. Jaz na prehodu iz 

osnovne v srednjo nisem dobil štipendije, ker sem imel prenizko povprečje, ker sem bil na 

državnem tekmovanju iz matematike, (vendar) matematiko sem imel štiri, ker učiteljica ni hotela 

dati več. In v bistvu povprečja nisem imel, imel sem neka priznanja, ki niso zadoščala, mislim da 

iz matematike in fizike. /…/ Dejansko v srednji šoli sem (Zoisovo štipendijo) dobil zaradi tega, ker 
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sem imel izjemne dosežke v srednji šoli, pa povprečje dovolj visoko. V bistvu takrat na naši šoli, 

mislim da bi naša generacija rabila (oceno) pet /…/ ali blizu tega povprečja, da bi dobili Zoisovo 

po starem zakonu, a na šoli ni bilo enega, ki bi imel tako povprečje. /…/ Prišli smo na gimnazijo 

in smo videli, da marsikdo ima Zoisovo zgolj iz povprečja in smo se dobesedno gledali malo tak 

po strani znotraj razreda v gimnaziji. Ker ne vem, jaz sem imel neko priznanje iz fizike na 

državnem, pa sem bil brez povprečja, pa nisem dobil – ne vem sicer, po kakšnem ključu; /…/ potem 

sem imel pa na gimnaziji neko nižje povprečje, pa sem imel še eno mednarodno tekmovanje zraven, 

pa sem dobil takoj po novem zakonu. Zdaj tu, v bistvu stari sistem, novi sistem, kdo ima prav – 

mislim, da nihče nima prav, nikoli ni vsem prav. Potem na študiju, iz prve na drugo stopnjo, se 

strinjam, da je zelo težko dobit, ker rabiš ali neki članek ali kaj. (Fokusna skupina 2, Študent 6) 

Dalje je ena izmed sodelujočih študentk dodatno izpostavila opažanje, da so bila ravno 

merila tista, ki so pri dijakih in študentih, s katerimi je obiskovala srednjo šolo in fakulteto, 

spodbudila motivacijo za doseganje višjih ocen: 

Jaz sem v bistvu začela s fakulteto osem let nazaj, pa sem potem šest let prejemala na faksu Zoisovo 

štipendijo, ker je naš študij enoviti študij, nisem imela prehoda iz prve v drugo stopnjo, tako da 

sem v bistvu ves čas prejemala po starem sistemu, čeprav se je vmes spremenil, so se vmes 

spremenili pogoji za pridobitev Zoisove štipendije, in moram reči, da smo bili takrat samo vsi ful 

srečni, da imamo enoviti študij, da nismo rabili izpolnjevati teh pogojev. Če pa zdaj še malo z 

druge strani pokomentiram to vlogo povprečja: verjetno se vsi strinjamo, da ni samo povprečje 

tisto, ki definira nadarjenost, ampak pokaže pa neko vsesplošno pripravljenost, da se na vseh 

področjih želiš izkazat oziroma da ti je mar /…/. Se mi zdi, da so pomembni tudi ti izjemni dosežki, 

sem pa hotela povedat, da sem v svojih letih šolanja opazila, da je bilo povprečje in Zoisova 

štipendija velikokrat razlog, da so se dijaki in študentje bolj potrudili za povprečje, zelo velikokrat. 

V teh desetih letih, kar sem bila na faksu in pa v gimnaziji, je bilo vedno: 'tole grem pa se res učit, 

da obdržim štipendijo, tole moram pa popravljat, za ta izpit se bom pa potrudil', tako da jaz mislim, 

da to je bila neka motivacija, ki je obrodila pozitivne rezultate. (Fokusna skupina 2, Študent 2) 

Po drugi strani: 

Mislim, da smo imeli na koncu v četrtem letniku Zoisovo trije od osemindvajsetih, kar je, glede na 

generacije pred nami, praktično nič. Mislim da jaz, pa še en kolega, na enemu mednarodnem 

tekmovanju smo zmagali, pa ena, ki jo je obdržala iz prvega letnika. Ostali pa so dejansko ostali 

brez, ker so imeli prenizko povprečje po starem zakonu. (Fokusna skupina 2, Študent 6) 

Sicer pa so se sodelujoči dijaki strinjali, da je bilo izjemni dosežek težje doseči kot visoko 

oceno:  

ker ocene imaš že od nižjih razredov osnovne šole in imaš nek občutek, koliko moraš delat, da 

dosežeš nek uspeh. Ampak s tekmovanji pa šele kasneje ponavadi začneš. (Fokusna skupina 1, 

Dijak 3) 

Jaz nisem čisto siguren, kakšen je bil minimum, ampak mislim, da je bilo vseeno zlato priznanje 

ali pa tri srebrna. Jaz sem skušal čim več priznanj dobiti, ker nikoli nisem bil siguren, ali boš na 

nekem tekmovanju uspešen ali ne. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

O tem, ali je težko imeti hkrati izjemni dosežek in ustrezno visok učni uspeh, pa so udeleženci 

fokusne skupine dijakov odgovorili naslednje:  

Meni recimo v osnovni šoli – če zdaj gledam za nazaj, kako sem dobila štipendijo, – meni to ni bil 

to problem, zato ker sem se večinoma prijavljala na takšna tekmovanja, ki so me zanimala in mi 

potem to delo za tekmovanja ni bilo kakor neko dodatno, ampak samo neka nadgradnja tega, kar 

me že itak zanima. Je pa da če bi hotel oboje narediti, pa da bi ti tekmovanja predstavljala neko ful 

dodatno delo, če bi šel (nanje) na nekem področju, kjer nisi recimo tako dober, pa bi moral ful 

delat, za to pa bi ti verjetno več časa to vzelo. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

Po drugi strani: 
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Ja, definitivno ni lahko (imeti hkrati ustrezno visok učni uspeh in izjemni dosežek), ker če bi bilo 

lahko, bi vsak lahko dobil štipendijo, pa vsak bi imel veliko priznanj, ampak, pač oceniš, kaj ti je 

bolj vredno, potem pa nameniš malo več časa temu, pa potem dobivaš štipendijo, ali pa se odločiš, 

da ne boš namenil tega časa, pa pač je potem ne dobiš. To je potem tudi stvar posameznika, kakšne 

prioritete ima. (Fokusna skupina 1, Dijak 2) 

Mislim, da ja (je težko imeti hkrati visok učni uspeh in izjemni dosežek); v osnovni šoli s tem ni 

bilo nekih velikih problemov, ker itak če si ful sodeloval na teh tekmovanjih in pa šel na ta razna 

tekmovanja, je načeloma veljalo tudi, da se za šolo kot tako nisi rabil tako zelo veliko učit. In je 

lahko bil nek presežek časa, ki si si ga zapolnil s tem, da si se za tekmovanja pripravljal ali pa kaj. 

Medtem ko zdaj v gimnaziji, se mi zdi, da je več težav s tem, no; ker dostikrat sovpadajo s testi, 

vseeno se je pa treba veliko učit s takšnim tekmovanjem, pa tako. (Fokusna skupina 1, Dijak 4) 

Študentski udeleženci fokusne skupine so v okviru razprave o podpori za doseganje (izjemnih) 

dosežkov na fakulteti, povedali naslednje:  

Mogoče bi jaz tukaj rekla, da par let nazaj je bilo, vsaj pri nas na glasbenem področju, dosti 

svobodno, katera mednarodna tekmovanja lahko imaš. Ni bilo tako zelo točno določeno in pri nas 

obstaja teh tekmovanj malo morje in nekatera so precej lažja kot naše državno tekmovanje v 

Sloveniji. In so potem pač eni poslali milijone tistih mednarodnih tekmovanj in so (Zoisovo 

štipendijo) dobili. In se mi zdi v redu, da so to potem pač spremenili, se mi zdi boljše tako, kot je 

zdaj, se mi pa zdi sicer, da iz ostalih področij je nekako enakomerno zastopano, ne vem, 

naravoslovje, družboslovje, tudi glasba sicer – ne vem za kake druge vrste umetnosti, vem pa, da 

je malo drugače za športnike, ker oni pa ne vem, če sploh lahko dobijo Zoisovo, in to pa ne vem, 

koliko je to pravično. (Fokusna skupina 2, Študent 1) 

Jaz se (tudi) strinjam /…/, da ni v bistvu pravično, da so športnike izvzeli iz tega merila. Drugače 

pa recimo na področju prava imamo malo tekmovanj oziroma so tekmovanja, zaradi katerih moraš 

kar eno leto pavzirat in ne smeš ne iti na izpite, ne smeš opravljati izpitov in drugih obveznosti. 

Tako da težko dosežeš hkrati in povprečno oceno in hkrati dosežek na tekmovanju. In kar se tiče 

objave znanstvenih člankov, ni toliko pravnih revij, ki bi klasificirale članek kot znanstveni 

prispevek. Tako da, osebno se mi zdi, /…/ da je kar precej težko doseči ta izjemni dosežek. 

(Fokusna skupina 2, Študent 5) 

Jaz bi tukaj mogoče samo dodal, da sem videl, da število točk za individualni dosežek je polno, če 

sta soavtorja dva ali do pet oseb, da je polovica, in da če je več kot pet oseb, da potem se ne šteje. 

Zdaj, pri nas, na moji stroki medicini, se že na faksu ustvarijo kakor neke skupine, skupni projekti, 

in se ne gleda na to. V bistvu je slabše, če delaš sam kakor v skupini, ker v skupini se potem 

povezujejo, se hitreje delajo projekti, vsak ima neko svojo nalogo, in bolj se ceni nek izdelek, ki je 

skupinsko delo kakor pa individualno delo. Mogoče je tukaj prostor za kakšne spremembe. 

(Fokusna skupina 2, Študent 4) 

 

Izvleček z glavnimi sporočili: 

 

Primernost meril za Zoisovo štipendijo 

 Obstoječa merila so edini pravi oziroma pravičen način pridobitve Zoisove štipendije, ker 

obstajajo tekmovanja na različnih področjih in se najde za skoraj vsako nadarjenost neko 

področje, kjer lahko dobiš priznanja; ni drugega bolj objektivnega načina. (Fokusna 

skupina 1, Dijak 3) 

 Tak način je v redu, ker je res veliko tekmovanj; uspeh na tekmovanjih je edino 

univerzalno merilo. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 
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 V starem sistemu je bilo veliko lažje doseči pogoje, po novem, ko sta pogoja kumulativna, 

torej tako povprečna ocena kot izjemni dosežek, pa sistem ni najbolj pravičen, ker je 

lahko nekdo talentiran in ima na svojem področju izjemni dosežek in nima povprečne 

ocene 4 ali 8 in obratno. Leta 2010 je Zoisovo štipendijo prejemalo 13.000 dijakov in 

študentov, lani pa nekaj čez 3.000,  kar je velika razlika, in zlasti število študentov kot 

prejemnikov je upadlo. (Fokusna skupina 2, Študent 5) 

 Po novem sistemu so na arhitekturi praktično vsi izgubili Zoisovo štipendijo na prehodu 

na faks; ne poznam nobenega, ki bi jo obdržal, ker ni tekmovanj, zato je izjemni dosežek 

težko doseči. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

 Prej so Zoisovo štipendijo lahko dobili zaradi povprečja, ki je bil v osnovni šoli izkaz 

neke pridnosti tudi tistih, ki nimajo nekih sposobnosti na dodatnih področjih. Z novim 

sistemom pa se je v srednji šoli tistim, ki so zelo nadarjeni, ampak se jim ne da učit, 

onemogočilo dobiti Zoisovo štipendijo, ker niso imeli povprečja. (Fokusna skupina 2, 

Študent 6) 

 Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo jo nisem dobil, ker nisem imel povprečja, v 

gimnaziji pa sem imel neko nižje povprečje, pa eno mednarodno tekmovanje, pa sem jo 

takoj dobil po novem zakonu. (Fokusna skupina 2, Študent 6) 

 Ni samo povprečje tisto, ki opredeli nadarjenost, ampak pokaže pa neko vsesplošno 

pripravljenost, da se na vseh področjih želiš izkazat oziroma da ti je mar. Sicer sem 

opazila, da je bilo povprečje in Zoisova štipendija zelo velikokrat razlog, da so se dijaki 

in študenti bolj potrudili za povprečje, tako da menim, da je bila to neka motivacija, ki je 

obrodila pozitivne rezultate. (Fokusna skupina 2, Študent 2) 

 

Izjemni dosežek vs. povprečna ocena  

KAJ JE TEŽJE DOSEČI – IZJEMNI DOSEŽEK ALI USTREZNO VISOKO POVPREČNO 

OCENO? 

 Pri ocenah imaš nek občutek, koliko moraš delat, da dosežeš nek uspeh, ker ocene imaš 

že od nižjih razredov, s tekmovanji pa šele kasneje začneš. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

 Pri meni je bil mislim da minimum eno zlato ali tri srebrna priznanja, zato sem skušal 

čim več priznanj dobiti, ker nikoli nisem vedel, ali bom na tekmovanju uspešen. (Fokusna 

skupina 1, Dijak 3) 

HKRATNOST POGOJEV (USTREZNO VISOK UČNI USPEH IN IZJEMNI DOSEŽEK) 

 Ni problem v osnovni šoli, ker sem se večinoma prijavljala na tekmovanja, ki so me 

zanimala in delo za tekmovanja ni bilo dodatno delo, ampak nadgradnja tega, kar me 

zanima. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

 V osnovni šoli s tem ni bilo problemov, ker je bilo veliko tekmovanj, v gimnaziji pa je 

več težav s tem, ker tekmovanja večkrat sovpadajo s testi in za tekmovanja se je treba 

veliko učit. (Fokusna skupina 1, Dijak 4) 

 Mislim, da ja (je težko imeti hkrati visok učni uspeh in izjemni dosežek); ni lahko, ker če 

bi bilo, bi vsak imel Zoisovo štipendijo, pa vsak veliko priznanj; to je stvar posameznika 

in njegovih prioritet (Fokusna skupina 1, Dijak 2) 

PODPORA ZA DOSEGANJE IZJEMNIH DOSEŽKOV – NA FAKULTETI 
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 Nekaj let nazaj je bilo, vsaj na glasbenem področju, dosti svobodno, katera mednarodna 

tekmovanja štejejo, ni bilo tako zelo točno določeno in nekatera mednarodna tekmovanja 

so precej lažja kot naše državno tekmovanje, zato so štipendijo dobili tisti, ki so poslali 

več mednarodnih tekmovanj. Zdaj, ko so to spremenili, se mi zdi boljše. Ne vem pa, 

koliko je pravično, da so športnike izvzeli. (Fokusna skupina 2, Študent 1) 

 Na področju prava imamo zelo malo tekmovanj oziroma imamo tekmovanja, zaradi 

katerih moraš kar eno leto pavzirat in ne smeš opravljat izpitov in drugih obveznosti, tako 

da zelo težko dosežeš hkrati in povprečno oceno in izjemni dosežek. (Fokusna skupina 2, 

Študent 5) 

 

7.2.3 Postopek kandidiranja in podeljevanja Zoisovih štipendij  

 

Glede enostavnosti in jasnosti postopka podeljevanja in kandidiranja za Zoisovo štipendijo so 

dijaki izpostavili naslednja mnenja:  

Včeraj sem šel pogledat na spletno stran za Zoisovo štipendijo, kako to izgleda, ker sem pozabil že 

malo čisto vse pogoje, pa se nisem znašel med vsemi tistimi pravili. Ampak v osnovni šoli, ko sem 

izpolnjeval, se mi pa ni zdelo nekaj preveč zakompliciran; izpolnil sem tisti obrazec, priloge in jih 

poslal po pošti, pa ni bilo težav. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

Jaz nisem zasledila nekih težav, edino kar mislim, da je bilo, da ni bilo čisto jasno, je da je na 

spletni strani nekaj let nazaj pisalo, da moraš dati zraven še potrdilo o šolanju in potem je bila 

zmeda, ker ti tega nisi čisto dobil, preden si se prijavljal, samo potem, ko sem pa jaz klicala tja, so 

pa rekli, da to že par let ne rabiš več pošiljat, ker imajo oni tam že vpogled. (Fokusna skupina 1, 

Dijak 1) 

Jaz nisem imel nekih problemov s tem; spletna stran, no, na začetku rabiš, da se malo orientiraš, 

ampak se da pol najti; s tistim obrazcem pa tudi – malo te je seveda strah, da bi kaj zašuštral in kaj 

narobe napisal ali se zatipkal, ampak drugače pa ni nekih problemov, no. (Fokusna skupina 1, Dijak 

4) 

Tudi sodelujoči študenti so se strinjali, da je postopek kandidiranja in podeljevanja Zoisovih 

štipendij enostaven in jasen:   

Jaz sem dobival (Zoisovo štipendijo) po novem zakonu; /…/ kar se te sestave in zasnove razpisa 

pa pogojev tiče, nimam nobenega problema, je vse jasno spisano. Ne vem, ta tekmovanja spadajo 

noter, ta ne spadajo noter; skupina do pet ljudi spada noter, več kot pet ljudi ne spada – to je sicer 

vprašanje, zakaj skupina z nad pet ljudmi ne spada noter, ampak dobro. Pač, sami pogoji so jasni, 

zakaj so pogoji takšni, je stvar dogovora (drugih) (Fokusna skupina 2, Študent 6) 

Tudi meni se zdi, da je vse jasno noter, se mi zdi da vedno, tudi če je kakšna nejasnost, pa če 

pokličeš, ti zelo lepo odgovorijo, nikoli ni problem dobiti na telefon, tudi noben ni živčen, ko ti 

odgovarja. Edino fajn bi bilo, če bi se to dalo mogoče kar preko interneta zrihtat, tako da /…/ ni 

treba pošiljati teh zadev. (Fokusna skupina 2, Študent 7) 

Meni se zdi to prav na nek način, da se lahko sam odločiš (in kandidiraš za Zoisovo štipendijo); 

/…/ jaz sem še tudi del tega starejšega sistema in sem bil predlagan in če ne bi bil, se verjetno ne 

bi sploh prijavil, ker nisem sploh vedel, za kaj gre. Bolj sem jo po sreči dobil zaradi tega, ker sem 

šel delat tiste teste, za kar se sam, kot pravim, verjetno ne bi predlagal, ker niti nisem vedel, da 

obstaja. Tako da bi to še vedno bil vseeno nek plus tega, da mogoče obstajata obe možnosti; recimo, 

da se lahko in sam prijaviš, pa da imaš možnost tudi oziroma da imajo učitelji, pedagogi, kakorkoli, 

še vedno možnost tudi predlagati koga (drugega). (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

 

Izvleček z glavnimi sporočili: 
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Enostavnost in jasnost postopka podeljevanja Zoisove štipendije  

 V osnovni šoli se mi ni zdelo preveč zakomplicirano, izpolniš obrazec in priloge in jih 

pošlješ po pošti. Ko sem šel pa včeraj gledat na spletno stran, se pa nisem znašel med 

vsemi tistimi pravili. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

 Kar se te sestave in zasnove razpisa in pogojev tiče, nimam nobenega problema, je vse 

jasno napisano. Je pa sicer vprašanje, zakaj skupina z nad petimi ljudmi ne spada noter. 

(Fokusna skupina 2, Študent 6) 

 Vse je jasno noter napisano. Edino fajn bi bilo, če bi se dalo oddati preko interneta, da ni 

treba pošiljati teh zadev. (Fokusna skupina 2, Študent 7) 

 Da mogoče obstajata obe možnosti – da se sam prijaviš, pa da imaš tudi možnost, da te 

predlagajo drugi – učitelji, pedagogi ipd. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

 

 

7.3 Pomen Zoisove štipendije 

 

7.3.1 Pojmovanje Zoisove štipendije (štipendija kot priznanje nadarjenosti, nagrada za 

izjemni dosežek, finančna podpora za šolanje oz. študij) 

 

V okviru vprašanja o pomenu Zoisove štipendije – ali je to priznanje nadarjenosti, nagrada za 

izjemni dosežek oziroma finančna nagrada za šolanje – so udeleženci fokusne skupine dijakov 

izpostavili: 

Definitivno je neka finančna podpora, ampak mogoče ni ravno priznanje nadarjenosti, kot je 

priznanje za neko delo. Pa tudi čas, ki si ga ti posvetil v preteklem enem ali dveh letih, zdaj pa pač 

dobivaš neke rezultate iz tega, pač kot neka nagrada tega, ne mogoče kot priznanje nadarjenosti. 

(Fokusna skupina 1, Dijak 2) 

Se mi zdi, da v osnovni šoli si vseeno zelo odvisen od staršev, pa tudi nimaš skrbi, kaj boš recimo 

jedel, ker pač dobivaš vse v šoli. Ko pa ti prestopiš na neko gimnazijo, je stopnja odgovornosti 

vseeno malo višja, pa tudi mogoče si želiš biti malo bolj samostojen, pa ne toliko odvisen od 

staršev. In je vseeno dober občutek, da ti v bistvu po svoji zaslugi zdaj dobivaš malo finančne 

podpore. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

Po mojem je tudi neka nagrada, spodbuda, da se na osnovni šoli predvsem potrudiš in hodiš na 

tekmovanja. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

Malo bi pa rekel, da je vseeno tudi priznanje nadarjenosti, da je nagrada in priznanje obenem. 

(Fokusna skupina 1, Dijak 4) 

Nadalje, po besedah študentskih udeležencev fokusne skupine: 

Sploh v času študija ta finančna pomoč še kako pride prav, sploh če študiraš v nekem drugem kraju, 

torej izven tvojega domačega prebivališča. In tudi zlasti po prejšnjem sistemu, ko si dobival 

dodatek za uspeh in je štipendija lahko narastla na kar lepo /…/ finančno pomoč, ki je zagotovo 

vsakomur izmed nas, ki smo v tej skupini, pa tudi vsem ostalim prejemnikom, prišla še kako prav. 

Drugače je pa tudi lepa nagrada za nek uspeh. (Fokusna skupina 2, Študent 5) 

Tudi meni se je vedno zdela tudi sicer lepa nagrada, finančna pomoč, ni se mi pa sicer nikoli zdelo, 

da je pa to zdaj neko strašno priznanje sposobnosti ali pa nekaj, ker v gimnaziji nas je itak pol 

razreda ponavadi imelo Zoisovo in v bistvu nisi bil nekaj takega zelo posebnega, če si jo imel. 

(Fokusna skupina 2, Študent 1) 
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Izvleček z glavnimi sporočili: 

 

Pojmovanje Zoisove štipendije (štipendija kot priznanje nadarjenosti, nagrada za 

izjemni dosežek, finančna podpora za šolanje oz. študij) 

 Definitivno je neka finančna podpora, ampak mogoče ni samo priznanje nadarjenosti, kot 

je priznanje za neko delo, kot neka nagrada za rezultate tega dela. (Fokusna skupina 1, 

Dijak 2) 

 Zoisova štipendija je neka nagrada, spodbuda, da se v osnovni šoli predvsem potrudiš in 

hodiš na tekmovanja. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

 Zoisova štipendija je nagrada in tudi priznanje nadarjenosti obenem. (Fokusna skupina 1, 

Dijak 4) 

 Je vse troje; v času študija ta finančna pomoč pride še kako prav, sploh če študiraš v kraju 

izven domačega prebivališča. In zlasti po prejšnjem sistemu, ko si dobival dodatek za 

uspeh, je narastla na kar lepo finančno pomoč, ki je še kako prav vsem prišla. In je tudi 

lepa nagrada za uspeh. (Fokusna skupina 2, Študent 5) 

 Lepa nagrada, finančna pomoč, nikoli pa se mi ni zdela neko strašno priznanje 

sposobnosti, saj nas je v gimnaziji pol razreda imelo Zoisovo štipendijo, tako da nisi bil 

nič posebnega, če si jo imel. (Fokusna skupina 2, Študent 1) 

 V četrtem letniku smo imeli Zoisovo štipendijo trije od osemindvajsetih, ostali so imeli 

prenizko povprečje po starem zakonu, zato so ostali brez nje. (Fokusna skupina 2, Študent 

6) 

 

7.3.2 Državna in kadrovska štipendija vs. Zoisova štipendija  

 

Na vprašanje o tem, ali so udeleženci fokusnih skupin kdaj razmišljali, da bi namesto Zoisove 

štipendije kandidirali za kakšno drugo štipendijo, so odgovorili, da: 

Jaz nisem se nikoli nič kaj dosti zanimal, tako da nisem kaj dosti od tega »gruntal«. (Fokusna 

skupina 1, Dijak 4) 

Pač Zoisova je bila, državne itak ne bi dobila, tako da mi je potem samo še to ostalo. (Fokusna 

skupina 1, Dijak 2) 

Jaz imam Zoisovo v bistvu zato, ker državne ne bi mogel dobit, ker imam previsoke dohodke. 

(Fokusna skupina 2, Študent 6) 

O tem, ali poznajo  kakšne vrstnike, ki bi lahko bili upravičeni do Zoisove štipendije, pa so se 

odločili za drugo štipendijo, na primer državno ali kadrovsko, pa so dijaki in študenti povedali 

naslednje: 

Moja najboljša prijateljica ni dobila, ker ni izpolnila vseh pogojev za Zoisovo štipendijo, ker 

Zoisova priznava predvsem te dosežke bolj šolske, akademske, medtem ko je ona imela tudi kar 

precej dobre akademske dosežke, ampak zraven je bila pa še ful uspešna na športnem področju in 

je potem se prijavila na državno štipendijo s temi in športnimi (dosežki) in ocenami. Pa še /…/ 

neka prostovoljska dela izvajala, pa je dobila državno štipendijo, tako da ji tista pa tudi kar v redu 

funkcionira. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

Poznam pa v bistvu tudi na faksu dejansko sošolce, ki imajo državno, ker so si je z leti nabrali več 

kot bi dobivali Zoisove. Ker državna ima dodatek za uspeh, pa mislim da ima dodatek celo pri 

nekih nižjih ocenah, kot je sploh pogoj za Zoisovo. In dejansko imajo državne brez dodatkov več 

kot jaz Zoisove brez dodatkov, če gledam pač osnovno višino. Ker državna ima dodatek za uspeh 
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in se dviguje s povprečjem, medtem ko se Zoisova ne in na koncu mislim da sem jo imel sto 

štirideset brez dodatkov, kolega pa je imel državne sto osemdeset, pa je imel povprečje nižje od 

mene. In /…/ sistem je nastavljen tako, da pač sistemsko je to zgrešeno. /…/ Dobro, če nihče nima 

dohodkov, pa se razume, da je upravičen do državne, Zoisova bi potem mogla bit višja od državne, 

če je neka nagrada za izjemno delo. (Fokusna skupina 2, Študent 6) 

Jaz ne vem, če se s tem čisto strinjam, da bi mogla bit zaradi tega višja. Ampak /…/ jaz tudi vem 

za par primerov, ko so v bistvu prekalkuliral si, kaj se nekomu bolj splača (ali Zoisova ali katera 

druga štipendija) in potem so si to izbrali. Glede kadrovskih jih pa poznam kolege predvsem iz 

strojnega faksa, kjer je mislim da več priložnosti za kadrovsko štipendijo, /…/ preko nekega 

podjetja, kjer se potem načrtujejo tudi zaposliti po koncu študija. Predvsem za kadrovsko se mi pa 

zdi, da v enih primerih sploh dosegajo dosti visoke vsote. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

 

Izvleček z glavnimi sporočili: 

 

Državna in kadrovska štipendija vs. Zoisova štipendija 

 Jaz sem dobil Zoisovo štipendijo zato, ker ne bi mogel dobiti državne štipendije, ker 

imam previsoke dohodke. (Fokusna skupina 2, Študent 6) 

 Moja prijateljica ni izpolnila pogojev za Zoisovo, zato se je prijavila za državno 

štipendijo, saj je imela precej dobre akademske dosežke, ocene in športne dosežke. 

(Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

 Poznam sošolce, ki imajo državno štipendijo in so si jo dve leti nabrali več kot bi dobivali 

Zoisove, saj ima državna dodatek za uspeh – celo pri nekih nižjih ocenah, kot je sploh 

pogoj za Zoisovo. In dejansko imajo državno štipendijo brez dodatkov več kot jaz 

Zoisove brez dodatkov. Če je Zoisova štipendija nagrada za neko izjemno delo, bi morala 

biti višja od državne štipendije. (Fokusna skupina 2, Študent 6) 

 Vem za par primerov, ki so si izračunali, kaj se jim bolj splača. Tudi kadrovsko dobivajo 

predvsem kolegi iz strojnega faksa, kjer je dosti več priložnosti. Vem, da kadrovska v 

določenih primerih dosega dosti visoke vsote. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

 

7.3.3 Zoisova štipendija v finančnem smislu – običajna poraba  

 

Sodelujoči dijaki so o običajni porabi sredstev Zoisove štipendije izpostavili, da jim ne 

predstavlja pomembnega prispevka h kritju stroškov šolanja: 

Jaz se definitivno probam privajat – smo že vseeno toliko stari, da jaz probam čim bolj biti finančno 

neodvisna, in hodim recimo s tem denarjem jesti med šolo. Ampak mi ga definitivno še nekaj 

ostane, nekaj ga dajem na stran za enkrat, ko bom rabila, nekaj pa ga tudi porabim za nakupe ali 

pa za kaj tako zase. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

Ja, jaz se tud strinjam; mal za druženje ali pa kakšno stvar zase, da smo čim bolj samostojni, kar 

se tega tiče. (Fokusna skupina 1, Dijak 2) 

Jaz bi tudi rekel, da probam v bistvu kar velik del prišparat; preprosto ne porabim toliko, drug del, 

za kar se porabi, gre pa predvsem za to, ko se gre s prijatelji kaj pojest ali pa spit – ni zdaj nekih 

ful plemenitih porab. (Fokusna skupina 1, Dijak 4) 

Jaz tudi bolj ali manj šparam, potem pa, ko me kakšna stvar zanima, si tudi kupim kaj konkretnega 

s tem denarjem. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 
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Mislim, jaz dam še za tisto mesečno vozovnico, ampak načeloma prav stroškov šolanja zdaj tukaj 

ni. To se bo po mojem bolj poznalo… mislim, jaz zdaj gledam tudi za študij v tujini, kjer pa je 

definitivno več stroškov, tako da se bo verjetno tam to bolj poznalo. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

V nasprotju s tem so študentski udeleženci fokusne skupine utemeljili:   

Jaz sem jo v celoti za najemnino porabil v bistvu. Rekel sem bolj v splošnem, da je šla samo za 

najemnino, ampak itak je to v bistvu samo vir dohodka, ki ti ga pol splošno porazdeliš. Ampak 

predvsem je v mojem primeru odtehtal za to, da nisem rabil počet še drugih del tekom faksa in sem 

se lahko posvetil samemu študiju. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

Ja meni je dosti pomagala, da sem si kupila flavto, ko sem jo pač rabila za faks, tako da ja (je 

prispevala h kritju stroškov študija). (Fokusna skupina 2, Študent 1) 

Jaz sem jo v bistvu porabil kar za tankat, ker sem se vozil na faks in smo imeli urnike take, pa še 

dela poleg, tako da v bistvu Zoisova mi je približno pokrila to, kar sem se vozil z avtom. (Fokusna 

skupina 2, Študent 6) 

 

Izvleček z glavnimi sporočili: 

 

Zoisova štipendija v finančnem smislu – običajna poraba 

 Z denarjem od Zoisove štipendije hodim jest med šolo, nekaj ga še ostane; nekaj ga dajem 

na stran za enkrat, ko bom rabila, nekaj pa ga porabim tudi za nakupe ali pa za kaj zase. 

(Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

 Malo porabim za druženje ali za kakšno stvar zase, da smo čim bolj samostojni. (Fokusna 

skupina 1, Dijak 2) 

 Jaz probam kar velik del prišparat, kar pa porabim, gre predvsem za to, da gremo s 

prijatelji kaj ven pojesti ali spiti – ni nekih ful plemenitih porab. (Fokusna skupina 1, 

Dijak 4) 

 Jaz tudi bolj ali manj šparam, ko me pa kakšna stvar zanima, si jo pa kupim. (Fokusna 

skupina 1, Dijak 3) 

 Jaz sem jo v celoti porabil za najemnino. (Fokusna skupina 2, Študent 3)  

 Meni je Zoisova štipendija pomagala, da sem si kupila flavto in tako prispevala h kritju 

stroškov šolanja. (Fokusna skupina 2, Študent 1) 

 Jaz sem jo porabil za tankat, tako da mi je Zoisova štipendija približno pokrila to, kar sem 

se vozil z avtom. (Fokusna skupina 2, Študent 6) 

 

7.4 Delo z nadarjenimi 

 

7.4.1 Spodbude s strani staršev, šole, učiteljev… za pridobitev Zoisove štipendije 

 

Sodelujoči dijaki so spregovorili tudi o obstoju podpore in spodbud s strani šole, učiteljev, 

staršev, Sklada za pridobitev Zoisove štipendije: 

Že moja sestra pred mano je imela Zoisovo štipendijo in sem že v osnovni šoli vedel, da se splača 

potrudit in hodit na tekmovanja, da sem potem v srednji šoli, v gimnaziji, »pokoristil« to Zoisovo 

štipendijo. Drugače pa, da bi učitelji oziroma šola to zelo spodbujali, se pa ne spomnim. (Fokusna 

skupina 1, Dijak 3) 

Jaz sem edinka, pa moj oče sploh ni Slovenec in ni se (v moji družini) sploh toliko vedelo za to. 

Jaz sem v bistvu na ta tekmovanja hodila bolj zase, da sama sebi dam nek tak izziv, pa tudi pri 
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ocenah sem se skoz zase učila, ni noben tako ful pritiskal name. In sem šele potem – mislim da v 

devetem razredu – mi je na šoli svetovalna delavka povedala za to (Zoisovo štipendijo), mislim da 

ob vpisu v gimnazijo. /…/ Zdaj, da bi nas pa kaj posebej spodbujali na šolski ravni, pa se ne 

spomnim. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

Pri nas je bilo pa to zelo odvisno od predmeta, od učiteljice; na primer za fiziko je to zelo 

spodbujala, da se prijavimo na tekmovanja in je tudi zelo te priprave organizirala »ornk« in se je 

to tudi potem poznalo. Medtem ko pri kakšni biologiji pa komaj, da je bil sploh kak (tekmovanje) 

organiziran, pa da se je vedelo. In je potem čisto odvisno. /…/ Kar se pa tiče staršev, da bi na to 

(pridobitev Zoisove štipendije) kaj pritiskali, pa jaz nisem nikjer opazil. Se mi zdi, da če že, smo 

preprosto bolj med sabo si dali neke izzive ali pa malo tekmovali, komu bo boljše uspelo. (fokusna 

skupina 1, Dijak 4) 

 

Izvleček z glavnimi sporočili: 

 

Spodbude s strani staršev, šole, učiteljev  

 Že moja sestra pred mano je imela Zoisovo štipendijo in sem že v osnovni šoli vedel, da 

se splača potrudit in hodit na tekmovanja. Da bi pa učitelji ali pa šola to spodbujali, se pa 

ne spomnim. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

 Noben ni tako ful pritiskal name; v devetem razredu mi je svetovalna delavka povedala 

za Zoisovo štipendijo, da bi pa kaj to posebej spodbujali za šolski ravni, se pa ne 

spomnim. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

 Pri nas je bilo zelo odvisno od predmeta, od učiteljice. Kar se pa tiče staršev, da bi kaj 

pritiskali, pa nisem opazil. Če že, smo si bolj dijaki dajali med seboj neke izzive ali pa 

med seboj tekmovali, komu bo boljše uspelo. (Fokusna skupina 1, Dijak 4) 

 

7.4.2 Strokovna usposobljenost učiteljev (in drugih) za prepoznavanje in delo z 

nadarjenimi   

 

V okviru razprave o delu z nadarjenimi so sodelujoči spregovorili tudi o strokovni 

usposobljenosti učiteljev za prepoznavanje in delo z nadarjenimi dijaki oziroma študenti; 

nekateri izmed njih so izpostavili dobre izkušnje s tem v okviru osnovnošolskega izobraževanja, 

kasneje pa ne (več): 

Jaz sem imel na osnovni šoli dosti v redu izkušnjo s tem; vsi učitelji so /…/ tudi spodbujali, da te 

zanima nek predmet, da bolj sodeluješ. Pa tudi socialno delavko smo imeli, da je pogovarjala se z 

nami, da so znali prepoznati, kdo je nadarjen. Na gimnaziji se mi pa zdi zdaj, da profesorji nimajo 

časa, da se s posamezniki ukvarjajo toliko, kot je bilo na osnovni šoli, ampak še vedno so 

pripravljeni se poglobit v snov, če te zanima. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

Pri meni v osnovni šoli je bilo v redu, so se učitelji ukvarjali s posameznikom tudi naprej, da so ti 

mal pomagali, pa ti dali tukaj še naprej motivacijo, da se ti s tem ukvarjaš. Medtem ko zdaj na 

gimnaziji, malo ni časa, ne vem, ali se jim mogoče tudi samim ne da, /…/ ampak manj je tega 

osebnega kontakta, mogoče manjka kakšna »brca v rit«, da bi se kdo res malo bolj vključil v to, da 

bi malo še dodatno kaj naredil. Ker ja, mogoče to tudi zaradi tega pride, ker nas je preprosto preveč. 

(Fokusna skupina 1, Dijak 4) 

Pri nas v osnovni šoli vem, da se je vključila tudi psihologinja in v bistvu preživela nekaj časa z 

vsakim. Meni se je zdela več kot usposobljena, je pa res, da /…/ se je pa morda nekaterim zdel 

krivičen ta sistem po tem, da so le ene izbrali in druge ne, oziroma predlagali. Ampak sicer so se 
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mi pa zdeli zelo usposobljeni, zlasti v osnovni šoli, potem naprej (v srednji šoli in na fakulteti), pa 

nisem imela izkušenj s tem. (Fokusna skupina 2, Študent 5) 

Pri nas v osnovni šoli je bilo vse tako nekako na pol; v bistvu je razredničarka poslala pisat teste 

tiste, ki so imeli najboljše ocene, to se je zgodilo enkrat v četrtem ali pa petem razredu, pa je bilo 

to to. Drugače pa se med poukom nobeden od učiteljev ni oziral na to, ali si ti nadarjen ali ne. Bilo 

je malo mogoče (aktivnosti) izven šolskega programa, ampak to je bilo pa res par ur na leto, ni bilo 

nekega poudarka (na nadarjenosti). Tudi zdaj v srednji šoli, vsaj pri meni, se pač na nadarjenost 

ravno ne gleda; pač nima nobene povezave s poukom, noben od profesorjev ne sprašuje, ali je kdo 

nadarjen ali ne. Tudi ni, da bi bile kakšne spremembe v programu ali pa v predmetniku, nič kaj 

takega, samo pač imaš papir doma, ne pomeni pa nič takega v praksi. (Fokusna skupina 1, Dijak 

2) 

Pri nas v osnovni šoli je bilo čisto odvisno od učitelja do učitelja; recimo na nekem področju je 

samo zaradi enega učitelja bila na koncu cela šola zelo močna na nek način, ne vem, kar se je 

poznalo pri tekmovanjih, recimo. Primer je logika, kjer je lahko bil pri tekmovanjih samo iz naše 

šole v vseh razredih vsaj en med deset uvrščen. Medtem ko druga področja so lahko čisto mirovala, 

tako da je bilo zelo odvisno od osebe do osebe, ampak /…/ (tako je bilo) skozi cel proces šolanja 

/…/ tudi na gimnaziji in tudi na fakulteti. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

Mislim, od mene, da bi zdaj nekdo hotel prav ta papir, na katerem piše, da sem bila jaz (prepoznana) 

za nadarjenega učenca, to mislim, da se ni nikoli zgodilo. Ampak meni se zdi predvsem pomembno, 

da profesor recimo prepozna, da te določen predmet bolj zanima, kakor bi povprečnega dijaka, pa 

da /…/ vlaga v to. Recimo, jaz imam zelo, zelo, zelo srečo, da pri predmetih, ki mene zanimajo, 

predvsem kemija in biologija, sta obe profesorici super in sta prepoznali, da mene to bolj zanima 

in se tudi, recimo če je kakšno dodatno vprašanje, ki mogoče sploh ni po programu, se jima da 

vsesti z mano pa mogoče to malo pogledat. Je pa to zdaj malo težko pri teh večjih gimnazijah, 

glede na to, da imajo toliko dijakov, ki se pač izmenjujejo. Vzpostaviti nek tak poseben odnos je 

pa predvsem odvisno od profesorja. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

Pri nas /…/ se ni gledalo toliko na to, koliko je kdo nadarjen – ali pač je nadarjen uradno ali ne – 

nikoli ni bil to neki faktor. Kar se tiče pogleda učiteljev - pri nas, kdor je hotel nekaj več, je vedno 

dobil nekaj več, je pa res, da si si moral upat učitelju to reči; /…/ Dejansko meni se je zgodilo, da 

sem pri fiziki snov podajal ostalim v šoli, pol v srednji, pa mislim da isto, od samoiniciative tvoje 

(je torej odvisno). (Fokusna skupina 2, Študent 6) 

Na medicini je bilo tako, da sem jaz začel delat Prešernovo nalogo in sem tam našel mentorja, s 

katerim še zdaj sodelujem. V bistvu sva s to Prešernovo nalogo nekako skupaj začela, pa potem 

naprej sodelovala. Zdaj, sama šola oziroma fakulteta je pripomogla k temu, da je pač omogočila 

Prešernove nagrade, ampak da sem še naprej sodeloval z njim, je bila pa v bistvu moja in njegova 

pobuda. (Fokusna skupina 2, Študent 4) 

Jaz bi tudi za strojno (fakulteto) rekel, da v bistvu oni mogoče ne toliko iščejo zdaj nadarjene, 

ampak vsak, ki ima neko željo, lahko dobi vedno še dodatne stvari, se lahko vključi vsepovsod. 

Tako da mislim, da je bolj od tebe odvisno, če hočeš več. (Fokusna skupina 2, Študent 7) 

Izvleček z glavnimi sporočili: 

 

Strokovna usposobljenost učiteljev za prepoznavanje in delo z nadarjenimi   

 Sicer nas je razredničarka poslala pisat tiste teste, /…/ drugače se pa nobeden od učiteljev 

pri pouku oziral na to, ali si nadarjen ali ne. Bilo je nekaj ur na leto izven šolskega 

programa, ni pa bilo nobenega poudarka. Tudi zdaj v srednji šoli se na nadarjene ne gleda, 

nima nobene povezave s poukom, noben od profesorjev ne sprašuje, ali si nadarjen ali ne. 

Imaš pač samo papir doma, ki ne pomeni nič v praksi. (Dijak 2) 
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 Jaz imam veliko srečo, da pri predmetih, ki me zanimajo – kemija in biologija, sta obe 

profesorici prepoznali, da mene to zanima in sta se mi pripravljeni dodatno posvetiti. 

(Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

 Jaz sem imel v osnovni šoli s tem v redu izkušnjo, vsi učitelji so te spodbujali, pa tudi 

socialna delavka se je pogovarjala z nami in so znali prepoznati, kdo je nadarjen. Na 

gimnaziji se mi pa zdi, da nimajo toliko časa za ukvarjanje s posamezniki, kot je bilo na 

osnovni šoli, so se pa pripravljeni poglobiti v snov, če te zanima. (Fokusna skupina 1, 

Dijak 3) 

 Pri meni v osnovni šoli je bilo v redu, so se učitelji ukvarjali s posameznikom, na 

gimnaziji malo ni časa, malo se jim pa mogoče tudi samim ne da. Manj je tega osebnega 

kontakta, ker nas je preveč; mogoče manjka kakšna »brca v rit«. (Fokusna skupina 1, 

Dijak 4) 

 V osnovni šoli se je vključila tudi psihologinja, ki se mi je zdela več kot usposobljena, se 

je pa morda nekaterim zdel krivičen ta sistem, da so le ene predlagali, druge pa ne. Potem 

naprej (v srednji šoli in na fakulteti) pa nisem imela izkušenj s tem. (Fokusna skupina 2, 

Študent 5) 

 Pri nas v osnovni šoli je bilo čisto odvisno od učitelja do učitelja, od osebe do osebe, in 

tako je bilo cel proces šolanja, tudi na gimnaziji in fakulteti. saj je bila lahko zaradi enega 

učitelja na koncu močna cela šola, na primer na tekmovanju iz logike smo se iz vsakega 

razreda naše šole uvrstili med deset. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

 Pri nas nikoli ni bil neki faktor, ali si uradno nadarjen ali ne; bilo je tako, da si si moral 

upat reči učitelju, če si hotel kaj več; jaz sem na primer pri fiziki podajal snov ostalim v 

šoli. (Fokusna skupina 2, Študent 6) 

 

7.4.3 Vključevanje v šolske/študijske in obšolske/obštudijske aktivnosti za nadarjene  

 

Udeleženci obeh fokusnih skupin so v razpravi o njihovem vključevanju v šolske aktivnosti za 

nadarjene povedali:  

Mislim, da ko si mlajši, je pač pomembno to družinsko okolje, ker mogoče nimaš toliko 

samoiniciative, da bi si sam kaj pogledal. /…/ Pri meni, ker sem pač že toliko stara, si pač sama 

kakšne oddaje, knjige ali pa karkoli, kar me pač zanima, si pogledam, imam pa tudi srečo, ker 

imam precej podobne interese kot recimo oči ali pa babi. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

Jaz bi tudi rekla, da je mogoče zdaj, ko smo bolj starejši, da je mogoče že bolj samoiniciativno, da 

pač sam razmišljaš v to smer, da pač prebereš res kakšne knjige ali pa članke ali pa nekaj takega, 

kar te veseli, kar te zanima in ti tudi mogoče potem prav pride kasneje v karieri. (Fokusna skupina 

1, Dijak 2) 

Ja, jaz bi tudi tako rekel; prej so ti bolj pomagali, pa te nekako bolj spodbujal drugi, zdaj je pa vse 

skupaj bolj na tebi, da sam sebe pripraviš to tega. (Fokusna skupina 1, Dijak 4) 

Glede vključevanja v obšolske oziroma obštudijske dejavnosti (za nadarjene) so sodelujoči 

dijaki kot študenti sporočili, da: 

Na šoli imamo kar nekaj teh krožkov – takih, ki jih vodijo profesorji, pa tudi takih, ki jih vodijo 

sami dijaki in organizirajo. Tako da, če te nekaj zanima, je priložnosti dosti, da to (nadarjenost) 

tudi razvijaš naprej. Pri nas recimo jaz zdaj sodelujem pri nekem projektu, kjer zvočnik sami 

probamo naredit, in pomagata nam dva profesorja. Ampak krožek je pa v bistvu predlagal en dijak, 

ki ga zanima elektronika in pa akustika. In zdaj večinoma, profesor nam reče, kaj lahko naredimo 
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– oziroma na primer pomagal nam je, ko smo morali meritve opravljat, da smo jih šli na inštitut 

opravit, – ampak drugače smo pa nekako sami izdelal ohišje, pa tudi načrte naredili, tako da smo 

večinoma dijaki sodelovali. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

Ko sem imel Zoisovo v srednji šoli, sem imel teh (obšolskih) dejavnosti skoraj več kot šole v 

bistvu, potem pa sem ob prehodu na fakulteto praktično prvi letnik še skušal peljat to naprej. Se 

pravi, največ je bilo povezano z glasbo, potem sem pa zelo hitro uvidel, da mi jemlje (čas za študij) 

študij praktično čisto cel dan. Tako da so se te dejavnosti nekako porazgubile postopoma. (Fokusna 

skupina 2, Študent 3) 

Pri meni je bilo enako /…/; nekako v gimnaziji smo imeli ogromno časa za izven študijske 

dejavnosti – pri meni osebno zlasti na športnem področju, ampak potem, v času študija na fakulteti, 

pa vedno manj. (Fokusna skupina 2, Študent 5) 

Torej, 

Vsi smo imeli več dejavnosti v srednji šoli, po mojem tudi zato, ker jih je več bilo. Ker so na 

gimnazijah ponavadi vse vrste krožkov, plus tega, da je bilo pri nas tako, da je mogoče srednja 

glasbena šola mogoče pomagala financirat kakšne poletne tečaje in take stvari. Tukaj na faksu je 

pa res tako, da v bistvu ni niti toliko krožkov in stvari, kamor se lahko ti vključiš. Ne spodbujajo 

te niti, da bi se (kam vključil), je res taka bolj samo tvoja odločitev, če boš (sodeloval), pa je bilo 

mogoče na gimnaziji več tega, da so res radi videli, da si šel kam. (Fokusna skupina 2, Študent 1) 

 

Izvleček z glavnimi sporočili: 

 

Vključevanje v šolske/študijske in obšolske/obštudijske aktivnosti za nadarjene 

 Sama si ogledam kakšne oddaje, knjige in podobno, kar me pač zanima (Fokusna skupina 

1, Dijak 1) 

 Prebereš kakšne knjige, članke, kar te veseli in zanima. (Fokusna skupina 1, Dijak 2) 

 Na šoli imamo kar nekaj krožkov, ki jih vodijo profesorji, pa tudi dijaki. Priložnosti je 

dosti, da razvijaš nadarjenost še naprej. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

 V srednji šoli sem imel teh obšolskih dejavnosti skoraj več kot šole, potem na fakulteti 

sem pa hitro uvidel, da mi jemlje čas za študij praktično vsak dan, tako da so se te 

dejavnosti postopoma porazgubile. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

 V gimnaziji smo imeli ogromno časa za izven študijske dejavnosti, ampak potem na 

fakulteti pa vedno manj. (Fokusna skupina 2, Študent 5) 

 Na gimnaziji so ponavadi vse vrste krožkov, pri nas so poleg pomagali financirati še 

kakšne poletne tečaje; na faksu pa ni niti toliko krožkov in stvari, v katere se lahko 

vključiš in te niti ne spodbujajo, da bi se kam vključil. (Fokusna skupina 2, Študent 1) 

 

7.5 Ugotovitve 

 

7.5.1 Možnosti za izboljšave s strani institucij in organizacij (vladnih in nevladnih) na 

področju Zoisovega štipendiranja  

 

V sklepnem delu so udeleženci obeh fokusnih skupin izpostavili naslednje možnosti za 

izboljšave na področju Zoisovega štipendiranja v Republiki Sloveniji:  
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Mogoče, da bi bila kakšna srečanja, da bi se tudi med sabo malo spoznali. Ker recimo ni nujno, da 

jih sploh imaš (nadarjene v razredu); jaz imam na primer v razredu tri, dostikrat se zgodi, da je tudi 

samo en, tako da še ne vem (kdo je to). (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

Jaz tudi mislim, da bi bila fajn kakšna takšna srečanja ali pa mogoče kakšne okrogle mize na 

različne teme, da malo vidimo, kako drugi razmišljajo o takih temah. /…/ Ne vem, da smo mogoče 

v okolici s takimi ljudmi, ki imajo podobne interese ali pa imajo mogoče kakšne različne poglede 

na to, pa potem lahko tudi mi sami razširimo obzorja – nekako mogoče v to smer, da ni res 

usmerjeno vse v šolsko smer, ampak tudi na različna področja v življenju. (Fokusna skupina 1, 

Dijak 2) 

Nadalje,  

Mogoče to, da bi bilo bolj nekje to vse strnjeno, kjer bi lahko to pogledal, pa pač kakšna področja, 

ki te zanimajo. Ker jaz vem, da obstajajo, sem šla tudi na ene par jih še, sploh tista, ki so vezana 

na medicino, ampak to ni zdaj, da bi jaz hodila po centru, pa videla tam plakat, ampak sem to sama 

našla, ker me je zanimalo. Je pa res, da če bi bila mogoče kakšna spletna stran temu namenjena, da 

bi lahko pogledal, kaj se kje dogaja, to bi bilo mogoče za predlagat. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

Ker: 

Težko je (najti informacije o tem), ker ne veš, kje iskati (Fokusna skupina 1, Dijak 2) 

Sodelujoči študenti pa so podali naslednje predloge za izboljšave:  

Če gledam osnovne ali pa srednje šole – povezovanje na ne-tekmovalnem nivoju, definitivno. Ker 

mi vsi smo vedeli, kdo je iz druge šole, ker smo se videli na tekmovanjih, nismo pa se pol v 

gimnaziji nikoli tak spoznali, da bi vedeli, zakaj mu to leži itd. Pač, videli smo se na tekmovanjih, 

to pa je bilo to; vedeli smo, kdo je kdo, nismo pa dejansko nikoli sodelovali. /…/ Ne vem, mi nismo 

imeli takrat možnosti priti do kakih konferenc – ali je to zaradi profesorjev ali ne, tudi mogoče se 

je to dogajalo, pa mi nismo izvedeli. Pa ne vem, mogoče da bi se organizirala ena programska 

regija, pa se dobijo; saj so mladi raziskovalci, ampak to je mislim da dvajset ljudi iz regije od tisoč. 

(Fokusna skupina 2, Študent 6) 

Jaz bi mogoče še dodala, da to /…/ neko povezovanje nadarjenih iz različnih področij – to 

multidisciplinarno povezovanje vseh, ki imajo kakšne ideje, /…/ mogoče v obliki /…/ kakšnih 

srečanj ali pa delavnic – regijskih, izven regijskih, da se to nadarjenost spodbuja in gradi in da se 

poveže vse, kar imamo – na ta način. Da se aktivira študente, da ustvarjajo, da izkoristijo pač ta 

svoj potencial. Mogoče je ena možnost za izkoriščanje potenciala tudi povezovanje starejših 

Zoisovih štipendistov, ki so bili nekoč vključeni v ta program, da se jih poveže mogoče z mladimi 

študenti. Imajo oni zdaj več izkušenj, mogoče imajo že kakšne predloge, kako bi izpeljali ideje ali 

pa jim lahko kaj pomagajo. Tako, nek tak ekosistem, ki bi spodbujal mlade nadarjene študente je 

po mojem treba ustvarit. (Fokusna skupina 2, Študent 2) 

Kar je po eni strani meni osebno pri Zoisovi štipendiji najboljše, je to, da je nekaj zelo splošnega. 

Se pravi, pokriva vse fakultete, razen šport – nisem niti vedel tega prej – ampak, se pravi, da je 

nekaj (kar je) dostopno vsem na nek način. Hkrati pa se mi zdi, da je pa še veliko priložnosti ravno 

v obratno smer, se pravi, če bi /…/ nekdo imel interes nekaj razvit, nek projekt razvit kadarkoli 

tekom študijskega procesa, da bi lahko prek Zoisovih štipendij dobil to spodbudo tudi na nek način. 

Se pravi, da ni to tak primer, kakor sem jaz porabil to štipendijo za plačevanje najemnine, ampak 

v bistvu da ta štipendija gre direktno v razvoj, ne vem, nekega oblikovalskega izdelka. /…/ (Torej,) 

neka ta specifičnost da bi se dodala tudi recimo k štipendijam. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

Jaz bi mogoče tukaj dodal, da ne ravno, kakor kaj lahko druge agencije naredijo za Zoisa, ampak 

mogoče kaj Zoisova agencija lahko naredi za štipendiste; in sicer Mitja je imel problem, da se je 

ukvarjal z nekim področjem, ki je zelo usmerjeno in je težko našel tudi zaposlitev oziroma je mogel 

it v tujino, - da bi tukaj agencija mogoče bila kakor nek mediator, kjer bi jih lahko kontaktiral 

Mitjo, pa rekel, da ima ta pa ta problem, in bi agencija potem kontaktirala, ne vem, akademski 

sektor, mogoče industrijo, tudi tujino, kaj se da naredit – v takem smislu. Pa recimo, da bi bilo že 

mogoče kje objavljeno na Zoisovi strani, kakšni kongresi obstajajo, kje točno, kako se pripravi 



148 

 

mogoče predstavitev ali pa članek, kako se predstavlja, kako se napiše članek – take stvari, ne samo 

da to so merila, ampak tudi, kako se jih doseže. (Fokusna skupina 2, Študent 4) 

 

Izvleček z glavnimi sporočili: 

 

Možnosti za izboljšave s strani institucij in organizacij (vladnih in nevladnih) v Sloveniji 

na področju Zoisovega štipendiranja 

 Spoznavna srečanja Zoisovih štipendistov (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

 Srečanja in okrogle mize, da ni vse usmerjeno v to šolsko smer, ampak tudi na različna 

področja v življenju. (Fokusna skupina 1, Dijak 2) 

 Da bi obstajala kakšna spletna stran, da bi lahko pogledal, kaj se kje dogaja (Fokusna 

skupina 1, Dijak 1); Ker težko je najti informacije o tem, če ne veš, kje iskati (Fokusna 

skupina 1, Dijak 2) 

 Povezovanje na ne-tekmovalnem nivoju; možnosti priti do kakih konferenc, da bi se 

organizirala ena programska regija (Fokusna skupina 2, Študent 6) 

 Multidisciplinarno povezovanje nadarjenih iz različnih področij – v obliki srečanj, 

delavnic – regijskih in izven regijskih; povezovanje starejših Zoisovih štipendistov, ki so 

bili nekoč vključeni v program. (Fokusna skupina 2, Študent 2) 

 Da bi dobili spodbudo za razvoj kakšnega projekta tudi preko Zoisovih štipendij (Fokusna 

skupina 2, Študent 4) 

 Da bi bilo na spletni strani objavljeno: kakšni kongresi obstajajo in kje točno, kako se 

predstavlja ali napiše članek; ne samo, da so merila, ampak tudi, kako se jih doseže. 

(Fokusna skupina 2, Študent 4) 

 

7.5.2 Upravičenost pojmovanja Zoisove štipendije kot štipendije za nadarjene; možnosti 

za spremembe 

 

Za konec so sodelujoči spregovorili še o tem, ali lahko Zoisovi štipendiji upravičeno rečemo 

štipendija za nadarjene: 

Eni bi rekli, da smo vsi ljudje nadarjeni na nekem področju, tako da ne vem, če bi rekel, da je ravno 

za nadarjene, ampak bolj za te, ki so pripravljeni delat. (Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

Jaz se strinjam, da bi se mogoče nek drug pojem uporabil za to, ne ravno (pojem) nadarjeni, zato 

ker mogoče pridejo napačne asociacije nam na misel, ko slišimo to besedo. (Fokusna skupina 1, 

Dijak 2) 

Po drugi strani: 

Jaz mislim, da je (prav, da ji rečemo štipendija za nadarjene), ker s tem pokažeš, da si pripravljen 

delati na nekem področju in Zoisova štipendija je potem kot neka nagrada za tvoje trdo delo. 

(Fokusna skupina 1, Dijak 2) 

Mislim, meni se zdi, da na nek način v bistvu ja (da Zoisovi štipendiji lahko rečemo štipendija za 

nadarjene). Samo mogoče iz stališča tistih, ki te štipendije nimajo, da pač to zdaj ni neka, ne vem, 

kakor da te bi hotel izključiti iz tega ali pa na kakršenkoli način slabšalno do drugih. Ampak se mi 

pa vseeno zdi, da je /…/ (zelo pomembna) neka samoiniciativa, pa /…/ zanimanje na nekem 

področju, (ki) je definitivno prisotno pri teh, ki imajo Zoisovo štipendijo, ker drugače ti dosežki 

pač ne bi bili možni. /…/ (Pa) da bi se res poudarjalo, da se da dobiti tudi kakšne druge štipendije, 

če mogoče ni to akademsko delo toliko zate, recimo na kakšnem umetniškem ali pa športnem 
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(področju). Mislim, da ni štipendija kakor nekaj, da si ti nad nekom, /…/ da ne deluje to negativno 

na tiste dijake, ki jo niso dobili. Ampak da je bolj kot spodbuda, da pač razvijajo ta svoj talent, ki 

ga imajo, pa se mogoče tudi na njihovem področju sigurno kaj najde. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

Z vidika študentskih udeležencev fokusne skupine pa:  

Jaz bi rekla, da mogoče ni prav sam za nadarjene, ker v bistvu vsako leto bolj se kaže to, da moraš 

biti ti res pripravljen trdo delat, da pač to ohranjaš. In pač to delo ni več povezano s samo 

nadarjenostjo, ampak predvsem s tvojo voljo, ki si jo pripravljen vložit v svoje delo. (Fokusna 

skupina 2, Študent 1) 

Oziroma: 

Pri petnajstih je to štipendija za nadarjene, potem pa sčasoma postane štipendija za delo. Ker v 

začetku je talent na vseh področjih potreben, če se hočeš spustiti v nekaj, pol sčasoma pa ostane 

več ali manj delo, pa pripravljenost za to (delo). (Fokusna skupina 2, Študent 6) 

Zato:  

Mogoče je to štipendija za nadarjene in pridne. (Fokusna skupina 2, Študent 3) 

Se strinjam /…/ da (je štipendija) v bistvu za nadarjene in pridne; ni dovolj samo nadarjenost, ker 

je lahko nekdo res ful nadarjen, pa nima dovolj visoke povprečne ocene in potem izostane iz tega 

sistema. (Fokusna skupina 2, Študent 5) 

 

Izvleček z glavnimi sporočili: 

 

Upravičenost pojmovanja Zoisove štipendije kot štipendije za nadarjene 

 Eni bi rekli, da smo vsi nadarjeni na nekem področju, tako da ne vem, če bi rekel, da je 

Zoisova štipendija ravno za nadarjene, ampak bolj za tiste, ki so pripravljeni delat. 

(Fokusna skupina 1, Dijak 3) 

 Mogoče bi se drug pojem uporabil za to, ne ravno pojem nadarjenost, ker mogoče pridejo 

napačne asociacije na misel, ko slišimo to besedo. (Fokusna skupina 1, Dijak 2) 

 Mislim, da je prav, da ji rečemo štipendija za nadarjene, ker s tem pokažeš, da si 

pripravljen delati na nekem področju in Zoisova štipendija je potem nagrada za tvoje trdo 

delo. (Fokusna skupina 1, Dijak 2) 

 Mislim, da Zoisova štipendija ni kakor nekaj, da si ti nad nekom, /…/, da ne deluje 

negativno na tiste dijake, ki jo niso dobili. Ampak da je bolj kot spodbuda, da razvijajo 

svoj talent na področju. (Fokusna skupina 1, Dijak 1) 

 Mogoče ni prav za nadarjene, ker trdo delaš, da jo ohranjaš, in to delo ni več povezano s 

samo nadarjenostjo, ampak s tvojo voljo, ki si jo pripravljen vložit v svoje delo. (Fokusna 

skupina 2, Študent 1) 

 Pri petnajstih je to štipendija za nadarjene, sčasoma pa postane štipendija za delo in za 

pripravljenost za to delo. (Fokusna skupina 2, Študent 6) 

 Mogoče je to štipendija za nadarjene in pridne. (Fokusna skupina 2, Študent 3); Se 

strinjam, da je štipendija za nadarjene in pridne, ker je lahko nekdo ful nadarjen, pa nima 

dovolj visoke povprečne ocene in potem izostane iztega sistema. (Fokusna skupina 1, 

Študent 5) 
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8 INTERVJUJI S KLJUČNIMI DELEŽNIKI SISTEMA ZOISOVEGA 

ŠTIPENDIRANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

8.1 Uvod 

 

V okviru kvalitativnega dela projekta CRP (Sklop 3) so bili v mesecu juniju 2020 izvedeni 

intervjuji, ki so omogočili poglobljen vpogled na glavno temo raziskave. V raziskavi je bil 

uporabljen polstrukturirani format intervjuja z odprtimi vprašanji o izbranih temah, osebe za 

intervjuje so bile izbrane namensko, pri njihovem izboru pa je igrala ključno vlogo narava 

njihove vpetosti v politike in prakse štipendiranja nadarjenih oziroma posebnih dosežkov v 

Republiki Sloveniji. Spodnji tabeli prikazujeta podatke o (a) ključnih deležnikih sistema 

Zoisovega štipendiranja v RS, ki so sodelovali v intervjujih, in (b) glavne teme vprašanj 

intervjujev. 

 

Preglednica 8.1: Osnovni podatki o udeležencih in izvedbi intervjujev 

 Institucija (oddelek/funkcija) Datum in ura 

intervjuja 

Oznaka 

intervjuja  

1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport (MIZŠ) – Vodstvo Direktorata za 

visoko šolstvo  

12. 6. 2020 ob 

11.15h (Zoom) 

Intervju 1, MIZŠ-

1 

2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport (MIZŠ) –  Vodstvo Sektorja za 

visoko šolstvo 

16. 6. 2020 ob 16h 

(Zoom) 

Intervju 2, MIZŠ-

2 

3. Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti (MDDSZ) – 

Oddelek za trg dela in štipendije 

18. 6. 2020 ob 10h 

(Zoom)  

Intervju 3, 

MDDSZ 

4. Dijaška organizacija Slovenije (DOS) – 

Predsedstvo DOS 

22. 6. 2020 ob 9h 

(Zoom) 

Intervju 4, DOS 

5. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad Republike Slovenije 

(Sklad) – Oddelek za Zoisove štipendije 

23. 6. 2020 ob 10h Intervju 5, Sklad-

1 

6. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad Republike Slovenije 

(Sklad) – Oddelek za Zoisove štipendije 

23. 6. 2020 ob 10h 

(Zoom) 

Intervju 6, Sklad-

2 

7. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad Republike Slovenije 

(Sklad) – Vodstvo Sklada  

23. 6. 2020 ob 14h 

(v živo) 

Intervju 7, Sklad-

3 

8. Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) – 

Predsedstvo Odbora za socialna in 

zdravstvena vprašanja 

30. 6. 2020 ob 9h 

(Zoom) 

Intervju 8, ŠOS 
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Preglednica 8.2: Teme vprašanj intervjujev 

Sklop Tema vprašanja 

Koncept nadarjenosti Opredelitev nadarjenosti  

Pojem nadarjenost v kontekstu zakonodaje 

Prepoznavanje nadarjenih – metode (testiranja, nominacije) 

Obštudijske dejavnosti za nadarjene 

Programi in šole za nadarjene 

Pedagoški koordinator v terciarnem izobraževanju 

Politike odličnosti vs. doseganje minimalnih standardov 

Sistem Zoisovega 

štipendiranja v 

Republiki Sloveniji  

 

 

Splošno delovanje sistema Zoisovega štipendiranja v RS in 

predlogi za izboljšave 

Pogoji in merila za pridobitev/ohranitev Zoisove štipendije 

Izjemni dosežki - povečanje števila točk za izjemne dosežke in 

uporaba razmejitvenega merila 

Tekmovanja kot izkaz nadarjenosti posameznika 

Šport, umetnost 

Združevanje / izključevanje štipendij 

Starostni pogoj 28 let 

Doktorski študij in Zoisove štipendije 

Povezovanje Zoisovih štipendij s trgom dela, politike 

štipendiranja deficitarnih poklicev 

Spremljanje Zoisovih štipendistov 

Višina proračunskih sredstev za Zoisove štipendije 

Pritožbe na javni razpis 

Enake možnosti, upoštevanje socialno-ekonomskega statusa 

upravičenca 

 

8.2 Glavna sporočila intervjujev 

 

8.2.1 Koncept nadarjenosti 

 

Opredelitev nadarjenosti. Pojem nadarjenost težko enoznačno opredeliti zaradi obstoja več 

vrst nadarjenosti, ki se kaže v različnih oblikah in obsegih (intelektualna nadarjenost, umetniška 

nadarjenost ipd.). 

 

Opredelitev nadarjenosti v zakonodaji. O tem, ali bi bilo nadarjenost treba zakonodajno 

opredeliti, so bili mnenja, da pojem ne sodi v zakonodajo:  

 Institut nadarjenosti ni pravno zapolnjen; pojem nadarjenost ni primeren pojem za v 

zakonodajo. Bolje bi bilo sprejeti neka priporočila ali smernice, ki bi jih moral sprejeti 

MIZŠ, na podlagi katerih bi se potem zakon sprejel in jih upošteval. (Intervju 3, MDDSZ)  

 Pojma nadarjenost ne bi uvrstila v noben zakon. (Intervju 5, Sklad-1) 

 V zakonsko materijo moramo zapisati možnosti prepoznavanja nadarjenosti in priložnosti, 

ki jih za posameznika kot država lahko izvedemo. (Intervju 1, MIZŠ) 
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 Opredelitev nadarjenosti je treba prepustiti visokošolskim ustanovam in s tem snovalcem 

študijskih programov, da se omogoči profesorjem, da prepoznajo svoje študente, da so nekaj 

ekstra, da imajo za ukvarjanje z nadarjenimi dodaten čas – v to gre MIZŠ. (Intervju 2, MIZŠ-

2) 

Testiranje kot metoda prepoznavanja nadarjenosti. Glede smiselnosti ukinitve testiranj so 

podali naslednje odgovore:  

 S testom merjena nadarjenost (ki je obstajala v prejšnjem sistemu) je edina prava 

nadarjenost; določene šole so to ponotranjile in imele način, kako se odločajo o tem, kdo je 

nadarjen, na drugih šolah je bilo to stranskega pomena. (Intervju 5, Sklad-1) 

 V prejšnjem sistemu so določene šole ponotranjile [sistem testiranja nadarjenih] in so se 

tudi trudile in imele določen način, kako so rangirale oziroma se odločale [o tem, kdo je 

nadarjen], medtem ko je bilo drugim šolam to stranskega pomena, zato ta sistem ni bil 

vzdržen. (Intervju 3, MDDSZ) 

 

Nominacije kot metoda prepoznavanja nadarjenosti. Glede nominacij (tj., samo-nominacij, 

nominacij s strani učiteljev oziroma staršev) kot možne metode za prepoznavanje nadarjenih so 

podali naslednja sporočila:  

 Samo-nominacije absolutno niso ustrezna metoda, ker smo subjektivni; nominacije s strani 

staršev se mi tudi zdijo malo »za lase privlečene«, pri nominacijah s strani učiteljev pa 

obstaja dejavnik tveganja zaradi elementa subjektivnosti oziroma popolne 

nezainteresiranosti s strani učitelja. Vprašanje prepoznavanja talentov je izjemno 

problematično. (Intervju 1, MIZŠ) 

 Vsakomur je treba dati možnost, da se lahko nominira, če opredeli, zakaj meni, da je 

nadarjen. Vendar, kako zdaj to strniti oziroma narediti kriterije, pa ne vem, če sem ravno za 

to (da se da vsakomur možnost, da se nominira). (Intervju 3, MDDSZ) 

 Vprašanje, če lahko učitelji vsa področja zajamejo; pomanjkljivost prejšnjega sistema je 

bila, da otroci, ki so bili po testu nadarjeni, niso bili nadarjeni tudi v očeh učitelja. (Intervju 

5, Sklad-1) 

Obštudijske dejavnosti za nadarjene - zadostnost dodatnih spodbud. Sogovorniki so 

spregovorili tudi o dodatnih spodbudah za nadarjene: 

 Če imaš Zoisovo štipendijo, boš sam iskal stvari, ki te zanimajo, ki bi jih delal poleg šole. 

(Intervju 4, DOS) 

 Parkrat je bila ideja, da bi se vzpostavili, ampak se ni nikoli realizirala. /…/ Smo že parkrat 

predlagali, da bi naredili tabore tako kot včasih. /…/ Če bi imeli tu strukturo nečesa, bi lažje 

te storitve v sistemu delali. (Intervju 5, Sklad-1) 

 Rabimo nek sistem, ki bo zadevo delal – podporni sistem – potem lahko delaš vavčer. 

(Intervju 5, Sklad-3) 

 Ne nagraditi nadarjenega na način, da se mu da denar; treba je omogočiti dodatna 

izobraževanja oziroma možnosti – tako, kot je bilo včasih; poletne šole v drugih državah, 

razni projekti, akademije. (Intervju 5, Sklad-1) 

Programi, šole za nadarjene. Glede potrebe po obstoju programov oziroma šol za nadarjene 

v Sloveniji so izpostavili naslednje: 
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 (Zelo sporno, ker) ne daje nobenega plusa družbi, ampak zgolj izključuje oziroma vključuje 

samo nadarjene ene skupine v celoto; ne morejo zajeti vseh vidikov nadarjenosti. (Intervju 

4, DOS) 

 Lahko bi bil eden izmed možnih načinov spodbujanja oziroma razvijanja nadarjenosti, ne 

bi pa smeli posegati v trenutno veljavni izobraževalni proces. (Intervju 8, ŠOS) 

 V Sloveniji podobno že obstaja – npr. v okviru možnosti znotraj obstoječega študijskega 

programa; NI vzdržno ali pa izvedljivo v Sloveniji; fleksibilne študijske poti – da lahko 

izbiraš. In tudi to je ukvarjanje z nadarjenimi. (Intervju 2, MIZŠ-2) 

Politike odličnosti vs. doseganje minimalnih standardov. Razlogi, zakaj politike odličnosti 

v Sloveniji ne morejo obstajati, so po besedah intervjuvancev naslednji: 

 Družba, ki kulturno ne prenese odstopanj, ne more – ne glede na to, kako eksplicitno 

zapisuje politike odličnosti – teh politik odličnosti tudi izpeljati zaradi tega, ker bo 

normativno in neformalno prihajalo do nasprotnega učinka. (Intervju 1, MIZŠ-1) 

 Ta politika minimalnih standardov ni prava. Pri tem pa, grdo je reči nekaj ni prav, če nimaš 

alternative. (Intervju 3, MDDSZ) 

 

8.2.2 Sistem zoisovega štipendiranja v Sloveniji 

 

Splošno delovanje sistema Zoisovega štipendiranja in predlogi za izboljšave. Na vprašanje 

o tem, ali sistem Zoisovega štipendiranja dobro deluje, so intervjuvanci odgovorili predvsem z 

izpostavitvijo različnih pomanjkljivosti, podali pa so tudi številne predloge za izboljšave 

delovanja Zoisovega sistema štipendiranja: 

 Edini način prepoznavanja in hkrati nagrajevanja nadarjenih, ampak ne vključuje vseh 

tekmovanj, preveč se fokusira na akademski aspekt, količina štipendistov se je zmanjšala, 

izključevanje z drugimi štipendijami, prepočasnost podeljevanja. (Intervju 4, DOS) 

 Zoisovo štipendijo dobivajo tudi otroci, ki niso nadarjeni – ker je sistem tak, da nagrajuje 

pridnost. Faktor tekmovanj tega ni izravnal, zato je pojem nadarjenost pri trenutnem sistemu 

majčkeno tuj – sam sistem ne rečem, da je slab, ni pa to nadarjenost; izpadejo umetniški 

vlagatelji. (Intervju 5, Sklad-1) 

 Bolj je treba ločiti po področjih ali pa da bodo štipendije enakomerno porazdeljene  - bolj 

smiselno bi bilo imeti štipendijo za intelektualne dosežke, štipendijo za umetniške dosežke, 

štipendijo za športne dosežke, … (Intervju 6, Sklad-2) 

 Sistem ne deluje dobro, predvsem z vidika identifikacije nadarjenih kot z vidika 

spodbujanja razvoja; sistem nagrajuje pridne; trenutno se Zoisove in državne štipendije 

izključujejo. Sistem Zoisovega štipendiranja je treba dopolniti z izvajanjem aktivnosti za 

spodbujanje nadarjenosti mladih preko različnih financiranj študijskih izmenjav. (Intervju 

8, ŠOS) 

 Zgodba ni centralno vodena in Zoisova štipendija je čisto drugotnega pomena. Do takrat, 

ko sistem ne stoji in sistem ne daje rezultatov, je boljše, da ostane tako, kot je, kot pa da 

gremo v kakršnokoli spreminjanje nečesa, ker bo potem slabše, kot je zdaj. Vedno pozabimo 

na zgodbo, kaj želimo z nekom narediti. Tako da vam lahko dam milijon predlogov, ko bom 

videla, kakšen je sistem. (Intervju 7, Sklad-3) 

 Nimamo razvitega stebra – naj se vzpostavi sistem nadarjenosti na MIZŠ-ju od vrtca do 

faksa in čez. (Intervju 7, Sklad-3) 
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 Področje štipendij ni bilo prav usmerjeno na naše ministrstvo; kar bi se moralo narediti, je 

ena politika štipendiranja. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Mi (Sklad) največ sodelujemo s centri za socialno delo predvsem pri teh, ki izpolnjujejo 

pogoje za Zoisovo štipendijo, pa se potem odločijo za državno štipendijo – in to je 

procedura, ki včasih traja tudi nekaj mesecev zaradi čisto nekih formalnosti. In tukaj je 

pomanjkljivost, ki pa se ji zaradi čisto nekih zakonskih določb in rokov težko izognemo. Že 

samo pridobivanje podatkov včasih traja, ali pa včasih neodzivnost ene ali druge strani. 

(Intervju 5, Sklad-1) 

 Imamo ministrstvo, ki bi se moralo začeti s tem ukvarjati. /…/ Ko ugotoviš, da imaš 

dvainpetdeset odstotkov generacije, ki ima eni ali drugi papir, ugotoviš, da imaš šolo s 

posebnimi potrebami. In da rabiš učitelje, ki so usposobljeni za delo z učenci s posebnimi 

potrebami. (Intervju 7, Sklad-3) 

 Kaj naj jaz zdaj v Angliji rečem, da sem bila prejemnica Zoisove štipendije? /…/ Ali lahko 

mi nekomu, ki je res talentiran in na področju, ki je za Slovenijo pripoznano kot pomembno 

področje ali celo kot deficitarno, ali lahko mi v tega človeka vržemo čisto vsa sredstva, ki 

jih imamo na voljo? Verjetno ne, ker vztrajamo, da vsem ali pa nikomur. In ta logika 'potem 

nikomur' je najbolj problematična pri tovrstnih izjemah. In to je eno od vprašanj pri 

noveliranju sistema Zoisovega štipendiranja: ena, kaj je njihov namen; dva, na kakšni točki 

jih ovrednotiti, da dejansko ustrezajo svojemu osnovnemu namenu in poslanstvu; tri, kaj 

delati s temi štipendijami, da imajo dejansko noto prestiža materializirano. (Intervju 1, 

MIZŠ-1) 

Pogoji za pridobitev/ohranitev Zoisove štipendije (ustrezno visok učni uspeh in izjemni 

dosežek). 

 Da mi še vedno umeščamo kriterij za pridobitev statusa na dejstvu odličnih ocen v sistemu, 

ki je tako pomanjkljiv pri samem procesu ocenjevanja, se mi zdi vsaj ironično, če ne kritično 

problematično. Ta drugi del, ta »in« je zame absolutno nesprejemljiv. (Intervju 1, MIZŠ-1) 

 Mislim, da bi to prepustili visokošolskim zavodom, res bi pa jaz to vezala na študij, za 

katerega se odločiš, Ker zdaj to ne delajo, oni gledajo, če si bil ekselenten v preteklosti. 

(Intervju 2, MIZŠ-2) 

 Kumulativni sistem je vsekakor bolj pošten kot samo ocene, ki so včasih bile. Samo ocene 

ali pa samo dosežki bi bilo še slabše, se mi zdi. (Intervju 5, Sklad-1) 

Izjemni dosežki – povečanje števila točk za izjemne dosežke in uporaba razmejitvenega 

merila. 

 Zahtevani pogoji se mi ne zdijo pretirani. Pač z enim srebrnim tekmovanjem, ki sicer 

zadostuje za uveljavitev, ne dobiš Zoisove štipendije, in to ni nič narobe. (Intervju 5, Sklad-

1) 

 Zdaj smo rekli, pa dajmo moč na izjemnih dosežkih. /…/ Zaradi tega smo spustili tisto 

vstopno mejo. Ampak nismo šli pa na dosežke, ker so dosežke vsi dajali, ker se je pokazalo, 

da je imel nekdo npr. športno vzgojo tri ali štiri. (Intervju 7, Sklad-3) 

 V bistvu so otroci pogruntali, na kak način dobijo Zoisovo štipendijo in to pomeni, da se v 

osmem in devetem razredu udeležujejo čim večjega števila tekmovanj in da veliko število 

zlatih in srebrnih priznanj dosežejo. Zaradi tega se potem številke oziroma meje vedno 

povečujejo, obenem pa se sredstva ne povečujejo tako premo sorazmerno. (Intervju 3, 

MDDSZ) 
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 Prihaja do tekmovanja za višje število točk; tisti študentke, ki se prijavijo oziroma vložijo 

za Zoisovo štipendijo, med seboj tekmujejo za število točk. (Intervju 8, ŠOS) 

 Bolj pametno bi bilo preiti nazaj na prejšnji sistem, ker je vseeno omogočal štipendijo 

večjemu številu nadarjenih dijakov. Ali ni bolj logično, da se to da več ljudem? So tudi 

prejšnji kriteriji dokazovali neko nadarjenost, tudi ti dokazujejo, ampak če pogledava 

množico, bi bilo boljše, da se vrne na predhodno stanje. (Intervju 4, DOS) 

Tekmovanja – razlogi za in proti razumevanju tekmovanj kot izkazu nadarjenosti. 

 Dostikrat slišimo, da hodijo na tekmovanja samo zaradi Zoisove štipendije. (Intervju 6, 

Sklad-2) 

 Dejansko starši kličejo: 'a to tekmovanje šteje?' (Intervju 5, Sklad-1) 

 Mislim, da ne spodbujamo otrok, da bi bili kreativni. /…/ Ko je enkrat dodeljena za celotno 

raven izobraževanja, na primer za srednjo šolo, ni težko obdržati Zoisove štipendije. Ne 

rabiš iti na nobeno tekmovanje, ker je za nadaljevanje pogoj bodisi povprečna ocena bodisi 

izjemni dosežek. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Tekmovanja so najboljši način, da se prikaže nadarjenost čisto objektivno, vendar 

definitivno ne upoštevajo vseh drugih aspektov nadarjenosti in ne vključujejo aspektov 

nadarjenosti na športnem oziroma umetniškem področju. (Intervju 4, DOS) 

 Prednost sodelovanja na tekmovanjih je predvsem primerljivost z ostalimi posameznimi 

študenti, vendar se trenutno tekmovanja izvajajo na nekem omejenem izboru vsebin; ne 

zajamejo celotnega spektra nadarjenosti. (Intervju 8, ŠOS) 

 Izjemne dosežke rangiramo oziroma vrednotimo samo, če so doseženi na področjih, ki so 

tudi sicer v šoli, se pravi matematika, fizika, kemija, biologija, torej predmeti, ki so v 

osnovni in srednji šoli. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Ko ti razdeljuješ javna sredstva, moraš imeti vedno objektivne kazalnike. /…/ In tukaj ostaja 

vprašanje, kdaj nekaj opredelimo kot nadarjenost, kdaj nekaj opredelimo kot odlično 

znanje. Problem pri tekmovanjih: Zavod za šolstvo je dobil več kot polovico tekmovanj kot 

inštitucija, ki je razpisala razpis. Objektivnost tekmovanj: Mi imamo zakonsko normo in je 

kar v redu. Najbolj objektivno; nimamo pravice odločati, ti ja, ti ne. (Intervju 7, Sklad-3) 

Šport, umetnost – ustreznost pozornost sedanjega sistema Zoisovega štipendiranja 

športno in umetniško nadarjenim dijakom in študentom.   

 Tisti, ki so izjemni v športu, imajo možnost pridobiti štipendijo s strani Olimpijskega 

komiteja; šport ni primerljiv. (Intervju 7, Sklad-3) 

 Za umetniško in športno področje dejansko ni nekih tekmovanj ali pa natečajev. Sicer se 

upoštevajo izjemni dosežki na različnih področjih, tudi umetnostnih, ampak je še vedno 

pogoj, da mora imeti štipendist visoko povprečno oceno v svojem izobraževalnem procesu, 

kar pa ni nujno povezano. (Intervju 8, ŠOS) 

Združevanje / izključevanje štipendij - razlogi, zakaj Zoisova štipendija ni združljiva z 

državno štipendijo.  

 Osnovno je to, da mi ne želimo dvojnega financiranja oziroma dvojnega sofinanciranja. 

(Intervju 3, MDDSZ) 

 Zoisova štipendija je tako ali tako združljiva z vsemi ostalimi štipendijami, razen z državno 

štipendijo, čeprav se je tudi tu mogoče vprašati, zakaj ne more biti nekdo nadarjen in v 

slabšem socialnem položaju. (Intervju 6, Sklad-2) 



156 

 

 Zakaj ne bi nekdo, ki izhaja iz socialno šibkega okolja in je nadarjen, dobil tudi tisti dodatek 

še za to. Ker dejansko ga rabi. (Intervju 5, Sklad-1) 

 Ko so bile Zoisove štipendije dane še na cenzus staršev, so otroci, ki izhajajo iz bolj 

situiranih družin, izpadli iz Zoisovega štipendiranja. Ker si ta prvo vzel rang socialne, se 

pravi statusa družine, in potem šele vse ostalo in to ni v redu. /…/ Zato smo potem naredili, 

da nekdo lahko izbira med Zoisovo štipendijo in državno štipendijo. /…/ V visokem šolstvu 

je veliko več državnih štipendij kot Zoisovih štipendij – zaradi tega, ker se z univerzami ne 

moremo pogovoriti, da bi naredili neke sisteme tekmovanj; pač se študenti odločajo, da 

gredo kar po državno štipendijo. (Intervju 7, Sklad-3) 

o Problem pri sočasnem prejemanju Zoisove in kadrovske štipendije: Če se ti slučajno 

zgodi, da padeš, da se ti korenito zalomi, so zneski ogromni za vračilo. (Intervju 7, 

Sklad-3) 

 Nezdružljivost Zoisove in države štipendije je čisto pogajalska zgodba (s ŠOS-om). 

(Intervju 7, Sklad-3) 

28 let – meja za pridobitev štipendije - ustreznost določanja starostnega pogoja. 

 Neka letnica mora biti in ta letnica je na nek način vpisana. /…/ Vrnemo se k vprašanju 

namena Zoisove štipendije: ali je to še vedno socialno-ekonomski korektiv. To ni nek blazen 

stimulus, da bi človeku lajšal študij. Konec koncev Zoisova štipendija traja za čas študija – 

kaj pa potem? Kaj smo mi potem s tem talentirancem naredili? Ali smo ga integrirali na nek 

trg dela ali pa v nek širši sistem? (Intervju 1, MIZŠ-1) 

 Ta določen starostni pogoj, ki je v zakonu napisan, ne sledi načelom vseživljenjskega 

učenja. (Intervju 8, ŠOS) 

Doktorski študij in Zoisove štipendije (Ali bi bilo potrebno obstoječo politiko 

sofinanciranja doktorskega študija dopolniti s štipendijsko politiko?).  

 Ne, saj krepimo to, da bi bili doktorati izjema in ne pravilo. /…/ Je preveč drugih shem, 

zakaj bi zdaj še to naredili? (Intervju 7, Sklad-3) 

 Da, še posebej zato, ker je doktorski študij plačljiv. (Intervju 8, ŠOS) 

 Razvoj doktorskega študija je zelo prepuščen univerzam. (Intervju 2, MIZŠ-2) 

Povezovanje Zoisovih štipendij s trgom dela, politika štipendiranja deficitarnih poklicev. 

 Problem pomanjkanja politične volje, da bi se s tem področjem kdo ukvarjal oziroma želel. 

/…/ Da bi naredili povezavo – bi bil velik projekt, za katerega je potrebna povezava 

različnih sektorjev. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Se zagotovo strinjam, da bi morale biti deficitarne štipendije za vse stopnje, za vse vrste 

izobraževanj. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Gre za čisto različni populaciji - deficitarne štipendije so praviloma triletni programi, pri 

Zoisovih štipendijah pa prevladujejo gimnazijci. (Intervju 5, Sklad-1) 

 Če bi bile deficitarne štipendije za štiriletne programe in šole, bi bilo mogoče več 

povezovanj. (Intervju 6, Sklad-2) 

 Uradno v visokem šolstvu nimamo v Sloveniji deficitarnih poklicev. (Intervju 2, MIZŠ-2) 

Višina proračunskih sredstev za Zoisove štipendije. 

 Kar se tiče višine proračunskih sredstev, jih je trenutno dovolj. /…/ Je tudi kar nekaj 

mirovanja, ugotavlja se tudi, da mirovanje običajno ni pri tistih, ki so predlagali Vegova, 
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Cankarjeva, Preglova priznanja, ampak med tistimi, ki so bili prvaki v klekljanju oziroma 

so imeli državno tekmovanje iz sladkorne bolezni. (Intervju 7, Sklad-3) 

 Razlike v višini sredstev (med Zoisovo štipendijo za dijake in študente) so bile v prejšnjem 

sistemu precej večje. (Intervju 5, Sklad-1)  

Enake možnosti, socialno-ekonomski status – odločanje dijakov in študentov z nižjim 

SES-om za državno štipendijo kljub izpolnjevanju pogojev za Zoisovo štipendijo. 

 Določeni dijaki in študenti, ki bi lahko pridobili Zoisovo štipendijo (imajo povprečno oceno 

oziroma izjemni dosežek), se odločijo za državno štipendijo zato, ker je višja. Glede na 

dohodkovni razred, kamor padeš – jih je pet; imaš tudi dodatek za uspeh, ki ga pri Zoisovi 

štipendiji ni. /…/ Zdaj, ali je to prav, je drugo vprašanje. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Ker so državne štipendije praviloma višje, bodo socialno ogroženi definitivno izbrali višjo 

finančno pomoč. Prav tako Zoisove štipendije ne pripomorejo toliko, nimajo tolikšne 

prednosti oziroma možnosti razvoja te njihove nadarjenosti, da bi štipendista kljub 

manjšemu finančnemu znesku to pritegnilo, da bi imeli kakršnokoli možnost pri gradnji 

kariere. /…/ Državne štipendije in Zoisove štipendije bi morale biti združljive. (Intervju 8, 

ŠOS) 

 Uvesti bi bilo treba dodatek glede na socialno-ekonomski status. (Intervju 4, DOS) 

 Bi bilo veliko bolj naklonjena, da se socialno-ekonomski položaj upravičenca upošteva. Da 

je tudi neki faktor še posebej zraven, ki se ti dodeli v nekem procentu. (Intervju 5, Sklad-1) 

 Možnost, da kandidati zaprosijo za obe štipendiji; imajo možnost, da izbirajo. Ne more imeti 

pa pač obe. Eni gredo probat, ker res pri tem sistemu državnih štipendij – ti takrat, ko daš 

vlogo noter, saj ne veš, koliko boš imel štipendije. Ker se zmelje vseh oseminštirideset baz 

podatkov. Ko vse to pogledajo, šele takrat se te nekam postavi. /…/ Problem na ravni 

državnih štipendij je, če se starš zaposli. Tako da se praviloma odločajo za Zoisovo, ne za 

državno štipendijo, ampak probajo pa na obeh. In jaz ne vidim tu nobenega problema. 

(Intervju 7, Sklad-3) 

 Ti dve štipendiji imata drugačen namen. Ena rešuje socialno stisko, druga naj bi spodbujala 

nadarjenost. (Intervju 8, ŠOS) 

8.3 Koncept nadarjenosti  

 

8.3.1 Pojem nadarjenost – opredelitev  

 

V okviru konceptualnega dela vprašanj, vezanih na vprašanje pojmovanja nadarjenosti (Kaj za 

vas pomeni nadarjenost?), so vsi intervjuvanci izpostavili, da je pojem težko enoznačno 

opredeliti, razloge za tovrstno trditev pa so podali v okviru naslednjih odgovorov:  

Na splošno jo je težko opredeliti, ker nadarjenosti imamo lahko več vrst nadarjenosti; jaz 

zelo težko mečem vso nadarjenost v isti koš in je po mojem zelo težko neko definicijo 

narediti za vse vrste nadarjenosti. Ker meni je intelektualna nadarjenost čisto nekaj 

drugega kot umetniška nadarjenost in je zelo težko enotno definicijo za vse narediti. 

Drugače zame osebno je to neka izjemnost na nekem področju, nek odklon od povprečja, 

neko izstopanje na nek način. (Intervju 5, Sklad-1) 

Čeprav 

V strokovni literaturi ni neke enotne definicije nadarjenosti, dejstvo pa je, da se 

nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. Nekako se najpogosteje povezuje s 
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posameznikovim kognitivnim potencialom, kar pomeni, da v primerjavi z drugo 

študentsko populacijo lažje dosega visoke dosežke na različnih področjih. In pa poleg 

kognitivnega ima posameznik tudi višje potenciale oziroma jih kaže na drugačnih načinih 

in različnih področjih, kar pomeni, da tu nastane težava oziroma da je pomembno, da so 

orodja za identifikacijo nadarjenih dovolj široka, da zajamejo različne spektre 

nadarjenosti, torej tudi na različnih področjih, torej športno, kulturno, tehnično, 

naravoslovno in podobno. (Intervju 8, ŠOS) 

Nadarjenost je torej  

zelo širok pojem, ki obsega veliko vidikov – uspeh, kar ne samo učni uspeh v šoli ali pa 

akademski uspeh, ampak dejansko ta pojem obsega veliko več dijakov, kakor izgleda na 

prvi pogled. In vseeno, da se to ne smatra kot nek elitizem dijakov, ampak da se to smatra 

kot dejansko prepoznavanje dijakov, ki pač imajo potencial na drugih področjih, izven 

samo šole in da se ne pozabi na njih se z njimi dodatno ukvarjat, da jih res lahko pripeljejo 

do te odličnosti. (Intervju 4, DOS) 

Gre namreč za 

[tiste] posameznike, ki lahko presežejo samega sebe. /…/ Ko meni rečete nadarjen v 

visokem šolstvu, to pomeni, da si jaz predstavljam, da opraviš še več obveznosti, kot pa 

minimum se pravi, nadarjen si lahko na nekem področju, kjer si boljši od ostalih oziroma 

kjer si talentiran za tisto področje, da lahko pokažeš in narediš največ. (Intervju 2, MIZŠ-

2) 

Torej gre za tiste posameznike, ki  

dosegajo nadpovprečne rezultate v primerjavi z ostalimi, nekako »ven tolče«, bom tako 

rekla, da se vidi, da je na nekem področju bolj nadarjen, talentiran. To bi jaz rekla, ker 

pač ni neke opredelitve, težko je opredeliti nadarjenost tako enoznačno. (Intervju 6, 

Sklad-2) 

Po drugi strani naj bi bil nadarjen vsak posameznik: 

Zame je vsaka oseba nadarjena – vsaka ima nekaj – ene osebe znajo govorit – to ne znajo 

vsi, ene – če znajo lepo govorit, pa izbrano govorit – spet ne znajo vsi. V bistvu, jaz 

pojmujem vsakega človeka, da ima neko vrsto nadarjenosti, ki pa jo je zelo težko 

ugotavljati. Recimo, če pogledava Koncept ugotavljanja nadarjenosti preko Zavoda za 

šolstvo, se je usmeril na prepoznavanje v osnovni šoli, kjer niso gledali celotne generacije 

in je koncept nadarjenosti temeljil na temu, da je to prepoznal učitelj – se pravi, potem so 

bili lahko to vsi v razredu ali pa nobeden – to je čisto neko subjektivno merilo. Če bi šli 

gledat ta Koncept, meni je bil ta Koncept kot tak sam zasnovan v redu, ampak ni ga nekdo 

zgradil v inštituciji, ker bi moral biti eksteren. Se pravi, da v tej zgodbi naredimo, da 

gredo vsi čez en proces – ni treba, da je ta proces merjenje inteligenčnega kvocienta, sploh 

daleč od tega, ampak da pač vzpostavi nek sistem, po katerem imajo vsi otroci, 

mladostniki ali starejši možnost, da pogledajo, ali imajo kaj od tega ali ne. (Intervju 7, 

Sklad-3) 

Po navedbah direktorice Direktorata za visoko šolstvo na MIZŠ 

je ta konceptualna nejasnost primarnega pomena potem tudi pri oblikovanju politik zaradi 

tega, ker se ne moremo poenotit okrog tega, kaj je nadarjenost, in potem seveda kako jo 
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merit. Zdaj, nadarjenost je gotovo neka biološka danost posameznice in posameznika za 

neko višjo raven ustvarjanja. Ta višja raven ustvarjanja se pa potem disciplinarno izkaže 

na različnih ravneh. Najlaže jo mogoče na nek način ulovimo na področju glasbe oziroma 

umetnosti širše, potem pri določenih naravoslovnih delih, potem pri družboslovju pa 

humanistiki se pa ta talent oziroma nadarjenost kaže na nekoliko drugačne načine. Še 

enkrat, mislim, da gre za neko sposobnost razmišljanja in razumevanja na višji kognitivni 

ravni; skratka, gre za neko biološko danost posameznika in posameznice, kako se pa talent 

oziroma nadarjenost realizira, je pa to odvisno od vzgoje, okolja in od samih priložnosti, 

ki jih ta človek ima. (Intervju 1, MIZŠ-1) 

Izvleček: 

 

OPREDELITEV POJMA NADARJENOST (Kaj za vas pomeni nadarjenost?): 

 Obstoj več vrst nadarjenosti (intelektualna, umetniška), zato jo je težko opredeliti 

(Intervju 5, Sklad-1) 

 Nadarjenost se kaže v različnih oblikah in obsegih; najpogosteje skozi kognitivni 

potencial posameznika (Intervju 8, ŠOS) 

 Nadarjenost kot biološka danost za višjo raven ustvarjanja (Intervju 1, MIZŠ-1) 

 Zelo širok pojem, ki obsega veliko vidikov; pojem se ne bi se smel razumeti kot nek 

elitizem dijakov, ampak kot prepoznavanje dijakov, ki imajo potencial na drugih 

področjih, izven samo šole (Intervju 4, DOS) 

 Nadarjeni so posamezniki, ki presežejo samega sebe, ki opravijo več obveznosti kot pa 

minimum (Intervju 2, MIZŠ-2); nadarjen posameznik dosega nadpovprečne rezultate v 

primerjavi z ostalimi (Intervju 6, Sklad-2) 

 Vsi posamezniki so nadarjeni (Intervju 7, Sklad-3) 

 V prejšnjem sistemu prepoznavanja nadarjenih v osnovni šoli niso gledali celotne 

generacije in je koncept nadarjenosti temeljil na temu, da je to prepoznal učitelj, kar 

pomeni, da so bili lahko nadarjeni vsi v razredu ali pa nobeden – to je čisto neko 

subjektivno merilo. Torej bi bilo treba v tej zgodbi narediti, da gredo vsi čez en proces – 

ni treba, da je ta proces merjenje IQ-ja, ampak da se vzpostavi nek sistem, po katerem 

imajo vsi otroci, mladostniki ali starejši možnost, da pogledajo, ali imajo kaj od tega ali 

ne. (Intervju 7, Sklad-3) 

 Konceptualna nejasnost pojma nadarjenost je ključnega pomena pri oblikovanju politik 

na tem področju (Intervju 1, MIZŠ-1) 

 

8.3.2 Opredelitev nadarjenosti v zakonodaji  

 

Na vprašanje »Ali menite, da bi morala biti nadarjenost uradno opredeljena v zakonodaji?«, so 

intervjuvanci izpostavili naslednje:  

 

Jaz mislim, da pač sam pojem oziroma če bi ga potem pravno opredelili kot institut 

nadarjenosti, ni pravno zapolnjen. Mi tega pojma nimamo opredeljenega, kaj to je. Ne 

mi, ne kje drugje, se pravi, da bi imelo recimo MIZŠ v kateremu od zakonov ali pa 

podzakonskem aktu opredeljeno. In jaz mislim, da bi bilo tudi zelo težko opredeliti 
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oziroma reči, da ta institut res lahko zakonsko opredelimo. Mislim, da ni primeren pojem, 

da bi ga lahko opredelili, je pa potem to stvar sodne prakse oziroma tudi sicer prakse, ki 

potem ta pojem napolni. Zdaj, jaz lahko pogledam glede na sodbe, ki jih dobimo iz 

sodišča, se pravi, vlagatelj vloge za Zoisovo ni izbran, se pritoži, pritožba je zavrnjena, 

gre na sodišče. Nikoli se sodišče še ni spustilo v to, da bi mogoče pokritiziralo naš način, 

kako opredeljujemo, kdo je izjemen, kdo pa ne. Do tega se nikoli niso opredelili. Oni pač 

samo zakonsko pogledajo pogoje. /…/ Saj večinoma težav v bistvu imamo s pravilnikom. 

/…/ ker  /…/ potem oni [vlagatelji pritožb oziroma sodb]  pravijo, da jim s pravilnikom 

ožimo pravice. /…/ Toda glede nadarjenosti pa doslej še ni bilo nobenega sodnega 

mnenja. In jaz mislim, da tudi mi mogoče s tega vidika to, da bi v zakonu določili, nismo 

pravi. Mogoče bolj kot ne, če bi bila kakšna priporočila ali pa smernice, da bi bilo to 

veliko boljše, na podlagi katerega bi potem se zakon sprejel in jih upošteval, ker bi šlo to 

verjetno za nek dokument, ki bi ga mogel predvsem MIZŠ sprejeti. (Intervju 3, MDDSZ) 

Tudi po besedah zaposlene na Oddelku za Zoisove štipendije na Skladu, 

Meni pojem nadarjenost sicer v neko zakonodajo ne spada. Nadarjenost, da bi bila kot 

neka definicija, pa to že. Ampak jaz osebno bi naredila več definicij za različne vrste 

nadarjenosti. Ker je težko za moje pojme vse enotno narediti, prav uzakonjena pa ne vem, 

jaz pojma nadarjenosti ne bi v noben zakon jaz osebno uvrstila. (Intervju Poljšak, Sklad) 

Po mnenju naslednje sogovornice iz MIZŠ-ja:  

 

Kaj je problem, če [nadarjenost] ni opredeljena v zakonu? Pomeni, da so merila za 

določanje nadarjenosti relativno odprta in potem je z zakonsko materijo že dana osnova 

za razlikovanje med posamezniki in posameznicami. Kaj je težava, da je to del zakonske 

materije? Ta, da smo jo definirali preozko in s tem cele vrste talentov, nadarjenosti, ki jih 

nismo kot zakonodajalec znali, mogli, hoteli predvidet. Skratka, ni ga nekega idealnega 

koncepta, mislim pa da na neki abstraktni ravni zakonodaja, na katerikoli ravni, mora 

predvidet opcije za določena odstopanja od normativov. Zdaj, problem je v tem, da če ti 

v zakonodajno materijo ne zapišeš priložnosti za pripoznavanje normativov, potem 

prihaja do tega, da se ta odstopanja ne regulirajo in da nimajo pripoznanih vzvodov 

spodbude, vzvodov usmerjanja in tako naprej. Če jih zapišeš, in jih zapišeš preveč 

decedentno, pride pa do podobnih težav, kot sem jih omenila prej. Zdaj, največji problem 

nadarjenosti je pa seveda ta, da se družba oziroma kultura ne opredeli do tega, kaj je 

standard, kaj je normativ. Imamo mi neke standarde na določeni ravni, tu smo zelo dobri. 

Znamo reči: ok, z osnovno šolo ta, za srednjo šolo ta, za visoko šolo ta znanja, ampak 

zlasti potem enkrat ko gremo skozi te osnovne izobraževalne ravni, ko posameznih stopi 

v sfero neke odprte znanosti, odprtega sokreiranja znanja, se nam pa zatakne 

prepoznavanje talentov. /…/ Zdaj spet – kaj je na ravni visokega šolstva nadarjenost, kaj 

pa je izraz izpostavljenosti izjemnemu kulturnemu kapitalu v času odraščanja tega 

posameznika ali posameznice. /…/ In če se vrnem na vaše izhodiščno vprašanje, ali 

moramo zapisati v zakon? Ne, v zakonsko materijo moramo zapisati možnosti 

pripoznavanja in priložnosti, ki jih potem za posameznika ali posameznico kot država 

lahko izvedemo. Kaj je nadarjenost, je pa na nek način treba prepustit presoji v konkretnih 

okoliščinah. (Intervju 1, MIZŠ-1) 
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Po besedah naslednje intervjuvanke pa bi bilo na primer treba v visokem šolstvu opredelitev 

nadarjenosti prepustiti visokošolskim ustanovam in s tem snovalcem študijskih programov: 

Na področju visokega šolstva bi jaz to prepustila visokošolskim zavodom, glede na to, da 

preizkus nadarjenosti, sposobnosti poznamo že leta in uporablja se v športu, akademijah, 

pedagoških fakultetah in sistem deluje. Tam je dejansko individualna presoja potem 

fakultete oziroma profesorjev, ki pripravljajo izpit. /…/ Glede na to, da je v visokem 

šolstvu – ker je drugače, vsaj meni osebno, kot v srednjem in osnovnem šolstvu, kjer mora 

biti to morda bolj regulirano, - bi jaz to prepustila snovalcem študijskih programov, ker 

oni lahko prepoznavajo, kdo lahko vstopi v študijski program /…/ Ker dejansko, kar se 

mi recimo zdaj pogovarjamo, ko želimo v okviru prihodnje kohezije spodbuditi delo s 

posebnimi skupinami in tudi z nadarjenimi na univerzah, da v bistvu omogočijo 

profesorjem, da prepoznajo svoje študente, da so nekaj ekstra, da imajo ekstra čas 

dodatno, da se ukvarjajo s temi nadarjenimi študenti, v to gremo. /…/ Bi pa najbrž morali 

mi normirat kakršnekoli pravice, recimo, vi govorite o Zoisovih štipendijah, ko jih tam 

srečamo, ko so neka javna sredstva, potem pa mora bit regulirano oziroma vsaj nek okvir 

postavljen v zakonodajo. (Intervju 2, MIZŠ-2) 

Izvleček: 

 

ZAKONSKA OPREDELITEV NADARJENOSTI (Ali menite, da bi morala biti 

nadarjenost uradno opredeljena v zakonodaji?) 

 Institut nadarjenosti ni pravno zapolnjen; ni primeren pojem, da bi ga lahko opredelili. 

Če bi bila kakšna priporočila ali pa smernice oziroma nek dokument, na podlagi katerih 

bi se potem zakon sprejel in upošteval, ki bi ga mogel predvsem MIZŠ sprejeti. (Intervju 

3, MDDSZ) 

 Pojem nadarjenosti ne spada v zakonodajo (Intervju 5, Sklad-1) 

 Če nadarjenost ni opredeljena v zakonu, so merila za določanje nadarjenosti relativno 

odprta, zato je treba prepustiti presoji v konkretnih okoliščinah. V zakonsko materijo 

moramo zapisati  možnosti pripoznavanja in priložnosti, ki jih potem za posameznika ali 

posameznico kot država lahko izvedemo. (Intervju 1, MIZŠ-1) 

 Treba prepustiti visokošolskim zavodom, individualni presoji fakultete in profesorjev, 

kdo je nadarjen (spodbujanje dela z nadarjenimi študenti na univerzah v prihodnji 

koheziji) (Intervju 2, MIZŠ-2) 

 

8.3.3 Testiranje kot metoda prepoznavanja nadarjenosti 

 

Na vprašanje o smiselnosti ukinitve testiranj z Zakonom o štipendiranju sta dve izmed 

sogovornic primerjalno osvetlili prejšnji sistem Zoisovega štipendiranja, ki je meril nadarjenost 

s testiranji: 

Zelo dobro poznam tudi star sistem štipendiranja, tudi delala sem prej na Zavodu za 

zaposlovanje, kjer so bile Zoisove štipendije še po starem sistemu, ko je bilo testiranje 

obvezen pogoj za pridobitev štipendije. /…/ Vsekakor je zame edino tisto prava 

nadarjenost tista s testom merjena nadarjenost. Test je meril različne vrste nadarjenosti, 
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ne pa seveda vseh; šlo je za intelektualno nadarjenost, različna področja intelektualne 

nadarjenosti, tako da sigurno ni zajel vseh, ampak vsekakor je bilo pa meni osebno tisto 

dosti bolj oprijemljivo, kar se nadarjenosti tiče, kot pa to, kar imamo zdaj, ko za moje 

pojme o nadarjenosti sploh zelo težko govorimo. /…/ Najbolj idealno bi bilo, če bi bilo, 

testiranje – zdaj govorimo o testiranju oziroma prepoznavanju celotne populacije, tako 

kot je včasih bilo – testirani so bili vsi in iz tistih so se potem izločili vsaj po testu sodeč 

nadarjeni, seveda pa test ni zajel vseh nadarjenosti. (Intervju 5, Sklad-1) 

Včasih so bile Zoisove oziroma so bili nadarjeni predlagani s strani šole, s strani 

profesorjev, in če je dobro šlo, tudi niso bile omejene številke, je pa ta predlog prišel s 

strani šole na podlagi torej tistih testov, pa ne samo na podlagi tega, torej učitelj je presodil 

tekom celotnega izobraževanja, da se mu zdi, da ta otrok je pa res, da ima neko 

perspektivo, da tudi sicer sodeluje in tako naprej. Ta del tudi ni bil tako fajn, ker je bil v 

bistvu tudi zelo arbitraren; nekatere šole so to zelo spremljale in so se zavedale Zoisovih 

štipendij in da to v bistvu študentom, dijakom, osnovnošolcem, ki gredo v srednjo šolo, 

to v bistvu veliko prinese. Jaz mislim, da drugače je ta element, da ti dobiš Zoisovo, se 

posamezniku zdi en tak občutek, /…/ In, se pravi, določene šole so to ponotranjile [tj., 

sistem testiranja nadarjenih] in so se tudi trudile in imele določen način, kako so rangirale 

oziroma se odločale [o tem, kdo je nadarjen], medtem ko druge šole so to, jim je bilo to 

stranskega pomena, zato ta sistem ni bil vzdržen. Kar pa ne pomeni nujno, da ni pravi 

oziroma da ti neki testi niso pravi oziroma niso pokazatelj izjemnosti. (Intervju 3, 

MDDSZ) 

Po drugi strani so bile s strani intervjuvank izpostavljene tudi po njihovem mnenju največje 

pomanjkljivosti inteligenčnih testiranj:  

Kognitivni testi, mislim testi IQ-ja, so zelo »middle-class« in »white«, in na nekih 

standardih utemeljeni, kar pomeni, da že v samem pristopu dejansko replicirajo določene 

pomanjkljivosti, ki jih posameznik ima. Recimo, da bi jaz bila črnka, pa da bi bila 

invalidka, starejša – ta test definitivno ne upošteva vseh specifik, ki jih jaz kot rešiteljica 

teh testov prinašam. /…/ In mislim, da mi preko teh pristopov merjenja nadarjenosti z IQ-

jem zapostavimo celo paleto izkustvenih polj, okoljskih dejavnikov, ki jim je posameznik 

ali posameznica izpostavljena tekom svojega odraščanja. In na koncu merimo neko zelo 

matematično preverljivo sekvenco zaporedja in imam res zelo ciničen odnos do tega. /…/ 

In recimo sporočilnost tovrstnega selektivna mehanizma je lahko nepopravljiva. In če 

nepopravljiva pomeni, da posameznika, določene talente, ki jih ima, in jih ta test ne zazna, 

pripozna, enostavno zapostavi. In prav zadovoljna sem, da ne merimo tovrstne 

talentiranosti pri ustvarjalnih talentih, torej pri glasbi, pri umetnosti širše, zaradi tega, ker 

bi bila to ena največjih zaviralnih dejanj. (Intervju 1, MIZŠ-1) 

Nadalje je naslednja sogovornica na vprašanje o smiselnosti ukinitve testiranja nadarjenosti 

odgovorila v kontekstu obstoja preizkusa posebnih sposobnosti na nekaterih slovenskih 

visokošolskih zavodih: 

Zdaj, na področju visokega šolstva /…/ imamo preizkuse posebnih sposobnosti. Recimo 

Akademija za  glasbo – moraš priti in moraš odigrati na svoj inštrument. Bistvo akademije 

je nadarjenost. Če me pa sprašujete o IQ testih, to si pa ne predstavljam, ker je v kontekstu 
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študija, kamor želiš, se presoja ta nadarjenost in zato je najbrž z razlogom, zakaj imamo 

v Sloveniji samo umetniške akademije, fakultete za šport – znajo iskati talente. (Intervju 

2, MIZŠ-2) 

Izvleček: 

 

TESTIRANJE KOT METODA PREPOZNAVANJA NADARJENOSTI (vprašanje o 

smiselnosti ukinitve testiranj z Zakonom o štipendiranju) 

 Stari sistem  - testiranje je bil obvezen pogoj za pridobitev štipendije; edina prava 

nadarjenost je tista s testom merjena nadarjenost (Intervju 5, Sklad-1) 

 V prejšnjem sistemu so določene šole ponotranjile [sistem testiranj nadarjenih] in so se 

tudi trudile in imele določen način, kako so rangirale oziroma se odločale [o tem, kdo je 

nadarjen], medtem ko je bilo drugim šolam to stranskega pomena, zato ta sistem ni bil 

vzdržen. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Inteligenčni testi so zelo »middle-class« in »white«, utemeljeni na standardih, zato že v 

samem pristopu replicirajo pomanjkljivosti posameznika  - zapostavijo celo paleto 

izkustvenih polj in okoljskih dejavnikov, ki jih IQ test ne prepozna (Intervju 1, MIZŠ-1) 

 Inteligenčni testi v kontekstu preizkusa posebnih sposobnosti na visokošolskih zavodih, 

npr. na Akademiji za glasbo – bistvo akademije je iskanje talenta, znajo iskati nadarjene 

posameznike (Intervju 2, MIZŠ-2) 

 

8.3.4 Nominacije kot metoda prepoznavanja nadarjenosti 

 

Na naslednje vprašanje o ustreznosti nominacij (tj., samo-nominacij, nominacij s strani 

učiteljev, staršev ipd.) kot metode za prepoznavanje nadarjenih so bili odgovori naslednji:  

Samo-nominacija se mi absolutno ne zdi ustrezna metoda /…/ zato, ker smo ljudje 

subjektivni. Imamo zelo subjektivno skalo tega, kaj je nadpovprečno, in recimo če 

rečemo, da večina ljudi trpi za sindromom grandioznosti, skratka, mi smo vedno boljši 

kot tisti, ki jih mi ne maramo, in smo mogoče malo slabši od tistih, ki so naši idoli. 

Skratka, so to te lestvice uravnavanja so izjemno subjektivne in ta del se mi ne zdi ne 

sprejemljiv ne smiseln. Tudi ne vem, da lahko izkazuješ talente s samo-nominacijo brez 

da bi izpadel totalno aroganten. /…/ Pri starših – zagotovo lahko starši prepoznajo, da 

njun otrok na nek način izstopa, ampak zdaj ne vem, kako pa tu preit ta element ljubezni 

do tega otroka; ali pa: dobri starši znajo dobro spodbujati svojega otroka in v tistih delih 

dober in potem zavijat v vato tam, kjer ni. Skratka, tudi ta del se mi zdi malo za lase 

privlečen. Ker vemo, da starši pač imajo predsodke, njihovi otroci so vedno standard in 

izhodišče, in ostali so merjeni glede na svojega starša. /…/ Zdaj, če se vrneva potem nazaj 

na tisto tretjo opcijo – učitelji – izpostavljam, da bi se tu osredotočila izključno na polje 

visokega šolstva – je pa zagotovo pomemben element, ker ti, več kot imaš izkušenj iz 

predavalnice, lažje prepoznaš odstopanja. Zdaj, kritičen moment, ki lahko nastopi, je pa 

s tem, da si lahko ti kot pedagog popolnoma ambivalenten do tega. Imam kar nekaj 

kolegov, ki ne opazijo dinamike v predavalnici, ker enostavno pride, oddela in gre. In 
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nikakršnega tovrstnega dinamičnega dialoga s posameznikom. Zlasti profesorji, ki delajo 

v velikih skupinah, recimo, kjer imaš ti predvsem ex catedra predavanje, težko prepoznaš 

odstopanje. To se zgodi bolj v individualnih skupinah, da imaš, bodisi da si mentor in 

tako naprej. In skratka, ta element subjektivnosti ali pa celo popolne nezainteresiranosti 

je dejavnik tveganja. Skratka, vprašanje prepoznavanja talentov je izjemno 

problematično. /…/ Če pogledamo vprašanje talentiranosti, ki je – ena – družbeno 

pogojeno, dva – je pogojeno relacijsko, skratka, je vedno odvisno od tistega, ki ta del 

ocenjuje. Zdaj, kdo pa je tisti, ki lahko merodajno presoja, da je nekdo talentiran, je pa 

vprašanje za osem milijonov evrov. /…/ Mislim, da je to eno tako odprto, pa tudi politično 

zelo problematično polje, zlasti v družbah, ki so naravnane na uravnavanje. /…/ In zdaj, 

če si ti v družbi, kjer –v slovenščini imamo zelo lep izraz »uravnilovka«, ki ima zelo 

negativno konotacijo, skratka, kaj se dogaja s tistimi, ki so drugačni, razmišljajo drugače, 

ki delujejo drugače, in ali so tisti vedno tudi nadarjeni, talentirani, in ali je to odstopanje 

odraz njihove nadarjenosti. (Intervju 1, MIZŠ-1) 

Podobno je izpostavila tudi naslednja intervjuvanka: 

Bi rekla, da bi me mogoče malo skrbelo, da bi bili pristranski glede na to všečnost ali pa 

kaj takega, da se potem ne vidi nadarjenosti, ampak všečnost človeka, otroka, kakorkoli. 

Tako kot starši za svojega najbrž mislijo, da je vsak nadarjen – pa saj kakšen je, ne rečem 

– ampak tako no, da bi to znal biti problem. (Intervju 6, Sklad-2) 

Po drugi strani  

mislim, da je prav, da se vsakomur da možnost, da se lahko nominira, če opredeli, zakaj 

meni [da je nadarjen]. Ampak kako pa zdaj to strniti oziroma narediti kriterije, to je pa 

tisto, o čemer ne vem, če sem ravno za to. (Intervju 3, MDDSZ) 

Vendar, 

Pri učitelju - določeno vrsto nadarjenosti otrok tudi v šoli ni nujno, da izkaže. Ker kljub 

vsemu šola ne pokriva vseh področij, tako da vprašanje, če učitelji lahko vsa področja 

zajamejo. Tudi kar se Zoisovih štipendij tiče recimo, ko je bilo glede nominacij 

nadarjenih, takrat je bilo na Zavodu, ko so bile štipendije, je šola morala dati predlog 

recimo za štipendijo. Tukaj je bila pomanjkljivost to, ker niso bili vsi otroci, ki dejansko 

so bili po testu nadarjeni, tudi v očeh učiteljev nadarjeni. Marsikdaj se je učitelj čudil: a 

ne, on pa ni nadarjen. Ja, je nadarjen, samo ti ga ne vidiš, ker se on mogoče v razredu ni 

izkazal kot nadarjen, ker se mu mogoče ne da. (Intervju 5, Sklad-1) 

 

Izvleček: 

 

NOMINACIJE KOT METODA PREPOZNAVANJA NADARJENOSTI (Ali menite, 

da so nominacije (tj., samo-nominacije, nominacije s strani staršev, učiteljev ipd.) ustrezna 

metoda za prepoznavanje nadarjenih?) 

 Samo-nominacije – absolutno niso ustrezna metoda, ker smo ljudje subjektivni; pri 

nominacijah s strani staršev so otroci standard in izhodišče, so merjeni glede na starše, 

zato je tudi ta del »za lase privlečen«; pri nominacijah s strani učiteljev je prepoznavanje 
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nadarjenih izjemno pomembno, vendar nastane problem, če si kot pedagog do tega 

ambivalenten, zato je ta element subjektivnosti ali pa celo popolne nezainteresiranosti 

dejavnik tveganja. Skratka, vprašanje prepoznavanja talentov je izjemno problematično. 

(Intervju 1, MIZŠ-1) 

 Nominacije s strani učiteljev – ni nujno, da se nadarjeni otrok pri učitelju tudi izkaže kot 

nadarjen; prejšnji sistem: niso vsi otroci, ki so bili po testu nadarjeni, tudi v očeh učitelja 

nadarjeni (Intervju 5, Sklad-1) 

 Pristranskost nominacije s strani učiteljev glede na všečnost človeka; nominacije s strani 

staršev: vsak starš za svojega otroka misli, da je nadarjen (Intervju 6, Sklad-2) 

 Prav je, da se vsakomur da možnost, da se samo-nominira, če opredeli, zakaj meni, da je 

nadarjen. Ampak kako pa zdaj to strniti oziroma narediti kriterije, to je pa tisto, o čemer 

ne vem, če sem ravno za to. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Pri nominacijah s strani učitelja gre za to, da ni nujno, da določeno vrsto nadarjenosti 

otrok v šoli tudi izkaže, ker šola kljub vsemu ne pokriva vseh področij, zato obstaja 

vprašanje, če lahko učitelji vsa področja nadarjenosti zajamejo. (Intervju 5, Sklad-1) 

 

8.3.5 Do kdaj prepoznavati nadarjene – do konca srednje šole (Koncept) ali tudi 

kasneje? 

 

Na vprašanje o tem, ali prepoznavati nadarjene do konca srednje šole ali morda tudi kasneje, so 

udeleženci intervjujev podali naslednje odgovore:   

Meni se zdi, da je to vprašanje nadarjenosti in talenta tako zelo kulturno in družbeno 

pogojeno, da ga je zelo težko opredeliti kot neko mehansko definicijo nadarjenosti in reči: 

pri 26 letih pa ni več nadarjen ali pa je nadarjen. Ali pa nekdo, ki smo mu dali Zoisovo 

štipendijo že za v srednjo šolo, ali si ta potem avtomatsko zasluži nadaljevanje Zoisovo 

štipendijo za ves čas njenega izobraževanja? (Intervju 1, MIZŠ-1) 

Zato naj bi bilo treba nadarjene prepoznavati tudi kasneje: 

Bi bilo za prepoznavati tudi kasneje, ker mogoče ni nujno, da se nekdo z nekim 

področjem, dejavnostjo sreča na začetku, lahko je bolj proti koncu šolanja in se takrat 

mogoče izkaže, da je nadarjen na nekem področju ali pa za neko zadevo specifično. Tako 

da ja, mogoče bi bilo to vseskozi za ugotavljati. (Intervju 6, Sklad-2) 

Prepoznavanje nadarjenosti lahko pri posamezniku poteka skozi njegovo celotno 

življenje. Torej, če je že nujno, da je mogoče prepoznavanje v okvirih torej 

izobraževalnega sistema bi moralo torej trajati skozi celoten šolski oziroma študijski 

proces zaradi tega, ker so nekatere učne vsebine, s katerimi se potem spoznamo torej na 

terciarni ravni, tako da bi bilo treba vzpostaviti tudi na višjih strokovnih šolah pa 

visokošolskih zavodih. (Intervju 8, ŠOS) 

Jaz vedno /…/ pravim: nadarjenost – odvisno od tega, v kakšnem socialnem okolju oseba 

živi, se lahko nadarjenost izkaže šele kasneje, pa se lahko izkaže čisto na drugem področju 

kot bi se recimo izkazala na začetku. (Intervju 7, Sklad-3) 

 

Ker 
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Jaz vedno pravim: talenti so vseživljenjski. Pač nekdo je imel možnost, nekdo je ni imel. 

Ali pa nekdo cel popoldne slika, pa tri četrt ljudi sploh ne ve, da ima drugega Picassa 

zaklenjenega v kleti. To jaz govorim, tako da jaz pač s to zgodbo imam problem, ampak 

v konceptu, ki bi ga morala zgraditi stroka in ga ne. (Intervju 7, Sklad-3) 

Tudi po mnenju predstavnice Dijaške organizacije Slovenije se  

tega identificiranja ne bi smeli nikoli končati, ker dejansko za nekatera področja ti svojega 

znanja ti ne moreš prikazati - kot recimo v osnovni šoli ali pa tudi v srednji še ne. Ker 

recimo tudi v osnovni šoli ne iščejo toliko tega debatiranja, govorniških sposobnosti v 

tebi, v srednji šoli pa imaš že bolj odprta vrata do tega. Pa tudi recimo ko rasteš kot oseba, 

ko dobivaš različne izkušnje, se mi zdi, da se to ne bi nikoli končalo, ampak naj traja 

tekom celega izobraževanja, ampak seveda pač prilagojeno na podlagi tega, na kateri 

stopnji si identificiran. (Intervju 4, DOS) 

 

Izvleček: 

 

DO KDAJ PREPOZNAVATI NADARJENE (do konca srednje šole (Koncept) ali tudi 

kasneje)? 

 Kulturna in družbena pogojenost vprašanja nadarjenih, zato je težko reči, kdaj nekdo ni 

več oziroma je nadarjen (Intervju 1, MIZŠ-1) 

 Bi bilo za prepoznavati tudi kasneje (tj., v visokošolskem izobraževanju), ker mogoče ni 

nujno, da se nekdo z nekim področjem, dejavnostjo sreča na začetku, lahko je bolj proti 

koncu šolanja in se šele takrat izkaže, da je nadarjen na nekem področju ali pa za neko 

zadevo specifično. (Intervju 6, Sklad-2) 

 Skozi celoten šolski oziroma študijski proces, saj se nadarjenost lahko izkaže kasneje 

oziroma na čisto drugem področju. (Intervju 8, ŠOS) 

 Talenti so vseživljenjski. (Intervju 7, Sklad-3) 

 Identificiranje se ne bi smelo nikoli končati. (Intervju 4, DOS) 

 

8.3.6 Pedagoški koordinator (terciarno izobraževanje) 

 

V okviru vprašanja o potrebi po pedagoškem koordinatorju za delo z nadarjenimi (kot to obstaja 

na področju osnovnega in srednjega šolstva), ki je bilo zastavljeno nekaterim intervjuvankam, 

so bili odgovorili naslednji:  

Če bi me včeraj vprašali, [ali v visokem šolstvu obstaja potreba po pedagoškem 

koordinatorju,] bi bil odgovor najbrž drugačen, kot je danes. Trenutno pregledujemo 

predloge za tako imenovan razvojni steber financiranja – gledati smo šli Univerzo v 

Ljubljani in Univerzo na Primorskem. Je pa zanimivo, da se notri pojavlja predlog, da bi 

se financiralo tudi podporno okolje za prepoznavanje nadarjenosti. Da bi bilo to centralno 

urejeno, kot je za delo s posebnimi skupinami študentov ali pa študentov s posebnimi 

potrebami, kjer imajo – oni rečejo, vsaj tutorski sistem, ko je nek posameznik na fakulteti 

za to zadolžen, - da bi vzpostavili tudi sistem prepoznavanja tistih nadarjenih, ki bi jim 

potem nekako omogočili in na kakšen način bi jim omogočili razvoj. Tako da dejansko si 
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ti želijo [tovrstnih] možnosti in zato so tudi zaprosili za sredstva. Tako da če me danes 

vprašate v okviru – mi smo to identificirali, da bi podpirali univerze v okviru kariernih 

centrov, tako da smo že potrdili potrebo. (Intervju 2, MIZŠ-2) 

Izvleček: 

 

PEDAGOŠKI KOORDINATOR V TERCIARNEM IZOBRAŽEVANJU (Ali tudi v 

terciarnem izobraževanju obstaja potreba po pedagoškem koordinatorju za nadarjene?) 

 Primer MIZŠ – predlog univerz, da se na visokošolskih zavodih financira podporno 

okolje za prepoznavanje in delo z nadarjenimi v okviru kariernih centrov, kar je MIZŠ 

tudi identificiral kot potrebo. (Intervju 2, MIZŠ-2) 

 

8.3.7 Obštudijske dejavnosti za nadarjene  

 

Pri vprašanju, vezanem na obstoj dodatnih spodbud oziroma obštudijskih dejavnosti za 

nadarjene so bili intervjuvanci mnenja, da  

Meni se zdi, da je tukaj zdaj malo tako. Recimo, če si ti Zoisov štipendist, se mi zdi, da 

dejansko ni treba, da je neka ful spodbuda, ampak se mi zdi, da če ti imaš to štipendijo, 

to pomeni, da tebe to dejansko zanima, to pomeni, da ti si nadarjen in da boš ti iskal stvari, 

ki bi jih lahko delal poleg šole. In ni treba, da te kdo nekako porine v neko dejavnost, 

ampak že to, da obstaja, se bo veliko ljudi hotelo vključiti, ker pač imajo to notranjo 

motivacijo, da bi našli še kaj novega. /…/ vem pa, da recimo, imela sem na primer znotraj 

osnovne šole [tabore], pa ni bilo tako, da kdo bi bil prepoznan kot nadarjen, ampak je bilo 

preprosto to, kdo je pokazal več zanimanja. In potem smo šli na tabor, pa smo naredili 

neko gledališko igro sami ali pa kaj takega. (Intervju 4, DOS) 

V zvezi z izvedbo tabori je nekdaj zaposlena na Zavodu za zaposlovanje, sedaj pa na Oddelku 

za Zoisove štipendije na Skladu, povedala naslednje: 

Taborov ni več, tabori so bili v času, ko je to na Zavodu potekalo, pa še takrat mislim, da 

so se proti koncu tega štipendiranja že zaključili, tako da niso čisto do konca bili. Potem 

je še bila parkrat omenjena ta ideja, da bi se tabori spet vzpostavili, ampak se nikoli ni 

realiziralo. Nekateri so jih radi obiskovali oziroma so to jemali kot neke vrste aktivne 

počitnice. Verjetno so bili čisto v redu, stvar je pa v tem, da je kar precej dela potegnilo 

to za sabo, to pa res. Za nas, ki smo to delali, je bilo to še eno dodatno delo. (Intervju 5, 

Sklad-1) 

Nadalje, direktorica Sklada je s primerom tematsko naravnanih taborov in vavčerjev 

prikazala potrebo po podpornem sistemu, ki bi se ukvarjal s tovrstnimi dejavnostmi:  

Mi smo marsikaj načrtovali tu na Skladu, ampak smo dejansko tako odvisni od odločitve 

ministrstva, kar se tiče financ. /…/ Smo že predlagali, da bi naredili tabore tako kot včasih, 

ko so bile Zoisove štipendije na Zavodu za zaposlovanje. Da bi isto naredili tabore, pač 

bi jih spet morali tematsko ločit. No, ampak zdaj spet rečeva: če bi imeli tu strukturo 

nečesa, bi lažje te podporne storitve v sistemu delali. Ker pa tu nimamo nič, se tu potem 

loviš. /…/ Tako da si včasih praviš: glej, idejo imamo, mogoče bo dozorela, mogoče pa 

tudi ne, se bomo probali potruditi. Jaz imam problem v temu: ko se dotakneš univerzitetne 

sfere, ko se dotakneš - bom rekla kar v narekovaju - »stroke«, potem vidiš, da se kar nič 
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ne zgodi. Recimo, tudi na tej medresorski za sistem Zoisovega štipendiranja – kaj smo 

imeli? Iz Bele knjige tisti del je bil predstavljen, ampak to poznamo že deset let, a ne? 

/…/ Ampak da bi pa kaj dlje od tam prišli, pa ne. (Intervju 7, Sklad-3) 

 

Se pravi, mi rabimo nek sistem, ki bo zadevo delal. Potem, ko delaš ti podporni sistem, 

lahko rečeš: aha, zdaj se grem pa vavčer. Ja zakaj se grem vavčer? Zato, ker bom vavčer 

uporabil pri nadarjenosti za to, za to, za to. Če pa zdaj spremenim sistem štipendiranja v 

vavčerje, bo bil pa revolt, ker je nekdo navajen na onih sto dvajset evrov na mesec, ker 

jih ne porabijo za svoje nadarjenosti, ampak jo porabijo za nekaj drugega. Ali pa 

redkokateri so, ki to počnejo. Tako da, tu je bil ta problem. In ko smo recimo delali zakon, 

me je takrat motilo, da študentska organizacija ni vpela dijaške organizacije v sistem. Oni 

so vpeli dijaško realizacijo v sistem samo takrat, ko so jo oni potrebovali, se pravi, niso 

gradili sistema skupaj z njimi, pa pogledali, kaj je dobro na začetku, pa potem po potrebi 

spremenili. Tako da je bila v bistvu odločitev študentske organizacije samo študentske 

organizacije, pozabili so pa na celo zgodbo srednjega šolstva. (Intervju 7, Sklad-3) 

 

Dodatno pa je bil v intervjujih izpostavljeno tudi, da bi se lahko Zoisovo štipendijo v celoti  

nadomestilo s ponujanjem obštudijskih aktivnosti: 

Jaz še zmeraj stojim, da je že prav, da ne dobijo obe in da tisti, ki je nadarjen, bi ga morali 

nagraditi ne na način, da se mu daje denar. Sem tudi za take stvari, da se takim otrokom 

potem omogočijo dodatna izobraževanja, tako kot je bilo včasih, pa te tabore pa te stvari. 

Da se jim na tak način omogoči dodatne možnosti, da se jih na primer financira, da gredo 

poleti v druge države na poletne šole, da gredo lahko na razne projekte, akademije – take 

stvari. To bi jim raje dala kot to, da se jim mogoče denarno vsak mesec daje [finančna 

sredstva] (Intervju 3, Sklad) 

 

Izvleček: 

 

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI ZA NADARJENE (vprašanje, vezano na ustreznost 

dodatnih spodbud oz. študijskih dejavnosti za nadarjene)  

 Nadarjeni posameznik ima notranjo motivacijo in zanimanje, da se udeležuje in išče 

dodatne aktivnosti poleg šole, zato tega niti ni treba posebej spodbujati (Intervju 4, DOS) 

 Ideja o vnovični vzpostavitvi taborov, ki se nikoli ni realizirala (Intervju 5, Sklad-1) 

oziroma ki bi jih morali tematsko ločiti, tako kot včasih; obstaja potreba po strukturi, na 

podlagi katere bi delali podporne storitve v sistemu, potem pa lahko uvedemo npr. vavčer. 

(Intervju 7, Sklad-3) 

 Zoisovo štipendijo bi lahko v celoti nadomestili s ponujanjem obštudijskih aktivnosti; 

tisti, ki je nadarjen, bi ga morali nagraditi ne na način, da se mu daje denar, temveč da se 

mu omogoči dodatna izobraževanja (tako kot včasih), dodatne možnosti, da se jih 

financiraa, npr. da gredo na poletne šole v tujino, na razne projekte, akademije itn. Raje 

bi jim ponudila to, kot da se jim mogoče denarno daje vsak mesec finančna sredstva. 

(Intervju 3, Sklad) 
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8.3.8 Programi, šole za nadarjene 

 

Na vprašanje Ali menite, da bi morali v Sloveniji obstajati kakšni programi za nadarjene, šole 

za nadarjene, kot obstajajo v tujini, na primer na Nizozemskem, pa tudi na Poljskem, 

Madžarskem? so intervjuvanke podale različne odgovore za in proti obstoju tovrstnih 

programov in šol; nekatere osvetlile tudi problem elitizacije, izključevanja nadarjenih v primeru 

njihovega obstoja:  

To [programi in šole za nadarjene] se mi zdi zelo sporno in bi rekla, da ne, zaradi tega, 

ker je potem spet problem, da to ne daje nobenega plusa družbi, ampak zgolj izključuje 

oziroma vključuje samo nadarjene v eno skupno celoto, ki pa potem so čisto drugi od 

družbe, in se mi zdi, da ne morejo zajeti vseh vidikov in načinov nadarjenosti. In z 

nadarjenimi se je treba definitivno ukvarjati še posebej, recimo prek izvenšolskih 

dejavnosti, malo prilagojenih, dodatnih, tako da lahko najdejo svoja področja, v katerih 

so dobri. Ampak definitivno se mi pa zdi, da to ne bi smelo biti nekaj, kar se potem 

elitizira iz ostalih dijakov. (Intervju 4, DOS) 

Zdaj, morali [obstajati] ravno ne, bi pa lahko bil eden izmed možnih načinov spodbujanja 

in pa pač razvijanja te nadarjenosti, ki ni bila ugotovljena tekom procesa. Ne bi pa smeli 

posegati v trenutno veljavni izobraževalni proces, saj bi se, če bi se uvedle kakšne ločene 

izobraževalne ustanove oziroma programi, bi se lahko zgodilo, da bi prišlo do raznih 

elitizacij in podobno, kar pa tudi ni skladno. (Intervju 8, ŠOS) 

Po drugi strani naj bi v Sloveniji tovrstne prakse že poznali, vendar ne kot posebne šole ali 

programe za nadarjene, temveč v sklopu možnosti znotraj obstoječega študijskega programa, 

kar naj bi omogočala njegova interdisciplinarnost:  

V visokem šolstvu se to dogaja, poznamo prakse, ampak niso posebne šole v praksi, 

ampak znotraj študijskega programa imajo hkrati dve poti. Da enostavno delijo študente. 

Poznam primer s FDV-ja, z Ekonomske fakultete; to ni formalizirano, ampak zato, ker je 

nek profesor motiviran za skupino narediti več, jim recimo vsaj tu omogoča. Tako da jaz 

osebno mislim, da ni vzdržno ali pa izvedljivo v Sloveniji. Si ne predstavljam, da bi 

sistem, kot ga imamo zdaj, vrinili posebej še za talentirane, da bi jim omogočali takšno 

izbirnost visokošolskega študija, kot jo imajo zdaj. Gre pa po mojem filozofija, vsaj 

Univerze v Ljubljani – vse ostale univerze lahko rečeva da potem kar sledijo takim 

zadevam, v interdisciplinarnost. Tak študijski program mora imeti – takoj smo pri 

normiranju – deset procentov interdisciplinarnosti, to pomeni, da lahko vzameš 

predmetnik iz drugega študijskega programa. In s tem hočejo omogočiti, da se bolj 

profiliraš oziroma da prideš nasproti študentom, ki se morda v celotnem predmetniku ne 

najdejo ali pa bi radi bili pač interdisciplinarni v tistih področjih. In se že tekom enega 

študija, da ti ni treba vpisati dveh študijskih programov omogoča. Saj osnovni namen tu 

ni iskanje talenta ali pa nadarjenosti, ampak omogočiti raznolik študij znotraj obstoječih 

kapacitet. Je pa res, da smo tukaj zelo omejujoči tudi z našimi administrativnimi postopki 

in normiranjem z zakonom. V Sloveniji je okvir študijski program, vpis vanj, strokovni 

naslov. /…/ To, kar se pa zdaj pogovarjamo za vnaprej, je pa nekaj, kar je bolonja uvedla 

že leta 2004 – fleksibilne študijske poti, se pravi, da si lahko izbiraš. In tudi to je zame 



170 

 

ukvarjanje z nadarjenimi. Da omogočiš posamezniku, da reče: jaz sem odličen na tem, 

želel bi si še tole in tole narediti. In potem kar naenkrat ni več nadarjenih samo štiri 

procente – mislim, da smo določiti štiri procente imamo zdaj procent za posebne skupine, 

ne vem, koliko je za nadarjene. Lahko gojiš veliko večjo skupino, jim omogočiš, da 

poskusijo po različnih poteh priti do istega rezultata. Tako da, če me vprašate direktno 

[ali obstaja potreba po posebnih programih, šolah za nadarjene], rečem ne. Ne verjamem, 

da bi v Sloveniji funkcioniralo na tak način. Oziroma tako: verjamem, da je to mogoče 

doseči v okviru obstoječega sistema – prilagoditi. (Intervju 2, MIZŠ-2) 

Izvleček: 

 

PROGRAMI, ŠOLE ZA NADARJENE (Ali menite, da bi morali v Sloveniji obstajati 

kakšni programi za nadarjene, šole za nadarjene, kot obstajajo v tujini?) 

 Obstoj programov in šol za nadarjene v Sloveniji bi izključeval nadarjene od ostalih in 

jih vključeval v neko skupno celoto, s tem pa bi spodbujale elitizacijo dijakov; tovrstne 

pobude ne morejo zajeti vseh vidikov in načinov nadarjenosti (Intervju 4, DOS) 

 Programi oziroma šole za nadarjene bi bili lahko eden izmed načinov spodbujanja in 

razvijanja nadarjenosti tekom procesa, ne bi pa smeli posegati v trenutno veljaven 

izobraževalni proces; možen obstoj elitizacije, če bi se uvedle kakšne ločene 

izobraževalne ustanove oziroma programi za nadarjene. (Intervju 8, ŠOS) 

 To v Sloveniji že poznamo, vendar ne kot posebne šole ali programi za nadarjene, temveč 

se v praksi izvaja v sklopu možnosti obstoječega študijskega programa, kjer imajo hkrati 

dve poti – delitev študentov na nekaterih fakultetah (npr. FDV in EF UL), profiliranje, 

omogočanje interdisciplinarnosti, fleksibilne študijske poti, kar je tudi ukvarjanje z 

nadarjenimi. Vzpostavitev posebnih šol oziroma programov ni vzdržna oziroma 

izvedljiva v Sloveniji (Intervju 2, MIZŠ-2) 

 

8.3.9 Vprašanje nadarjenosti - vprašanje politike ali izobraževalne politike oz. 

programa? 

 

Na vprašanje o tem, ali bi moralo biti vprašanje nadarjenih v Sloveniji politično vprašanje ali 

bolj vprašanje izobraževalne politike oziroma programa, je predstavnica MDDSZ odgovorila, 

da obeh: 

Izobraževalne politike in programa. Jaz mislim, da je tako prav in da bi tako tudi moralo 

biti in mislim da bi MIZŠ ne zaradi Zoisovih štipendij, njim samim je v interesu, da počasi 

delajo na tem oziroma da so del te strokovne skupine, pa da Univerza, kot ste omenila, 

dela na tem področju, da njih verjetno zanima in si želijo to recimo opredeliti ali pa 

določiti oziroma iskati to nadarjenost. Jaz to zelo pozdravljam in da bi bilo to treba čim 

prej in čim bolj urediti in na podlagi tega bi se potem spremenil zakon o štipendiranju, 

zagotovo. Zdaj, zakon sam sebi nima namena in mi kot pisatelji, ki pokrivamo to 

področje, si želimo zakon vedno prilagoditi razmeram in potrebam in spremembam. In če 

bi našli boljšo rešitev, bi mi v to z veseljem šli. Seveda, proces je potem dolgotrajen in 

moraš pač imet politično zaledje, ampak jaz mislim, da bi šlo. Namen je dober, res pa, da 

nismo za to pristojni, težko in tudi nimamo podatkov, da bi mi sami opredelili ta recimo 
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temu pojem in na podlagi tega potem se mi odločili, kaj bo v zakonu zapisano. (Intervju 

3, MDDSZ) 

 

Izvleček: 

 

VPRAŠANJE NADARJENOSTI – VPRAŠANJE POLITIKe IN/ALI 

IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (Ali bi moralo biti vprašanje nadarjenih v 

Sloveniji politično vprašanje ali bolj vprašanje izobraževalne politike oziroma programa?) 

 Vprašanje nadarjenih ni samo politično vprašanje, ampak tudi vprašanje izobraževalnega 

programa, s katerim bi se moral ukvarjati MIZŠ, na tej podlagi pa bi se potem lahko 

spremenil tudi Zakon o štipendiranju; potreba po političnem zaledju pri tem (Intervju 3, 

MDDSZ) 

 

8.3.10 Politike odličnosti vs. doseganje minimalnih standardov 

 

V okviru vprašanja o potrebi po obstoju politik odličnosti v Sloveniji (Ali menite, da bi morale 

obstajati ločene politike odličnosti tudi v Sloveniji?) so intervjuvanke med drugim podale 

razloge, zakaj politike odličnosti v Sloveniji ne morejo obstajati:  

V družbi, kakršna je Slovenija, recimo zelo podobna Švedski v tem primeru, so družbe 

uravnavanj in ne prenesejo odstopanj. Družba, ki kulturno ne prenese odstopanj, ne more 

– ne glede na to, kako eksplicitno zapisuje politike odličnosti, – teh politik odličnosti tudi 

izvesti in izpeljati [in sicer] zaradi tega, ker bo normativno in neformalno prihajalo do 

nasprotnega učinka. Recimo, če pogledamo /…/ recimo NPVŠ si je zapisal kot Drzna 

Slovenija, potem imamo strategijo, ki se ji reče Srečna Slovenija in če poslušaš recimo, 

kako ljudje imenujejo te strategije, ki so drzne – Drzna Slovenija je 'Predrzna Slovenija', 

Srečna Slovenija pa je 'Happy Happy', skratka ta cinizem v lingvistiki je izjemnega 

pomena za znamenja družbenega karakterja in družbene klime. In družbena klima v 

Sloveniji še vedno je predvsem na tisti logiki uravnilovke, ampak zaradi tega, ker mi 

gledamo te zadeve primarno kozi finančno prizmo. To, kar vidimo je, da so uspešni tiste, 

ki imajo veliko denarja, ne vidimo pa recimo kot uspešne tiste, ki so uspeli nekaj doseči, 

in je potem mogoče finančna uspešnost temu sledila ali pa ni sledila. Skratka, v tem delu 

imamo Slovenci, se mi zdi, zelo ozek nabor definicije uspešnosti ali pa nad-uspešnosti. 

Slovenija sigurno ni privlačno okolje za drugačne vseh vrst in mogoče se motim, ker 

recimo ne poznam dovolj slovenske sfere umetnosti, ampak recimo da bi vedela, da 

Slovenija tudi nima nekega blazno neskončnega bazena uspešnih umetnikov, ki bi 

ustvarjali v Sloveniji – mislim, da je to odraz tega, da enostavno nismo dovolj spodbudno 

okolje za take raznolikosti. Kje pa cvetijo take raznolikosti – v družbah, ki so dejansko 

drzne, in na Nizozemskem – če se o drugih stvareh ne strinjamo, se lahko strinjamo 

recimo v tem, da si drznejo delati drzne politike. Recimo, Nova Zelandija je tak dober 

primer, kjer družba spodbuja drugačnost; Avstralija je recimo znana po tem, da je odprta 

za različne načine razmišljanja. Potem sigurno to niso Arabske države, to niso Azijske 

države. Azijske in arabske države spodbujajo predvsem tisto tehničen del, kjer vodijo 
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talenti k inovacijam gospodarskega dela, manj pa tega mehkega dela, kjer je pomembno 

kritično razmišljanje, kar nama še enkrat pokaže recimo točno to kulturno vpetost in 

pomembnost okolja pri definiranju nadarjenosti, pripoznavanju nadarjenosti in potem 

spodbujanju nadarjenosti. (Intervju 1, MIZŠ-1) 

Že na prvo žogo lahko rečem /…/: naš zakon je zelo /…/ kot eni izvajalci smo nečesa in 

zakon je tako pisan. /…/ Minimalni standard – ga dosežeš, če ga, si načeloma upravičen 

[do Zoisove štipendije], imamo pa omejena tudi sredstva, tako da, če vas bo pa pač več 

doseglo ta minimalni standard, bomo pa mogli dodati še pač relativne kriterije oziroma 

dodatne, ki so potem: več imaš točk, potem boš dobil, manj imaš točk, padeš ven. Tako 

da ja, definitivno, ta politika minimalnih standardov ni prava. Pri tem pa, grdo je reči 

nekaj ni prav, če nimaš alternative. Žal pa res ne vem, kaj bi bilo tisto pravo. (Intervju 3, 

MDDSZ) 

Torej, 

Tega [tj., politik odličnosti] nimamo. Tudi ko gledate recimo institucionalno, tega 

excellence pri nas ni. Že na tem nivoju inštitucij tega ne poznamo. (Intervju 7, Sklad-3) 

Ker 

Problem, ki ga imamo na področju visokega šolstva in smo ga letos recimo integrirali tudi 

v razvojni steber financiranja, je ravno to delo s talentiranimi študenti – kako naj 

visokošolski zavodi ponudijo drugačne oblike zunaj predavalnice za tiste, ki si želijo več. 

Ker ta logika minimalnih standardov je res problematična, ne obstaja nekih talentov, je 

pa seveda problem, v kolikor delodajalec ne pripozna tega kot pomembno časovno nalogo 

svojih zaposlenih. Tako da tukaj je pa recimo ena takih odgovornosti tudi na strani 

delodajalca. (Intervju 1, MIZŠ-1) 

Izvleček: 

 

POLITIKE ODLIČNOSTI VS. DOSEGANJE MINIMALNIH STANDARDOV 

(vprašanje o obstoju politik odličnosti v Sloveniji) 

 Družba, ki kulturno ne prenese odstopanj, ne more – ne glede na to, kako eksplicitno 

zapisuje politike odličnosti, – teh politik odličnosti tudi izvesti in izpeljati zaradi tega, ker 

bo normativno in neformalno prihajalo do nasprotnega učinka; gre za logiko uravnilovke, 

ker se gleda skozi finančno prizmo, zato politik odličnosti ni mogoče izvesti. (Intervju 1, 

MIZŠ-1) 

 Slovenija ni spodbudno okolje za raznolikosti, ker družba ni drzna – ni drznih politik; tu 

se pokaže pomen kulturne vpetosti in pomembnosti okolja pri definiciji nadarjenosti, 

prepoznavanju in spodbujanju nadarjenosti (Intervju 1, MIZŠ-1) 

 Ta politika minimalnih standardov ni prava, vendar je grdo reči, da nekaj ni prav, če 

nimaš alternative. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Logika minimalnih standardov je res problematična; na ravni slovenskih visokošolskih 

zavodov ni spodbujanja »excellence«, zato je tu vprašanje, kako naj visokošolski zavodi 

ponudijo drugačne oblike zunaj predavalnice za tiste, ki si želijo več.  (Intervju 2, MIZŠ-

2) 
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8.3.11 Beg možganov 

 

V okviru vprašanja o begu možganov (»Kako ocenjujete to vprašanje bega možganov 

nadarjenih bivših Zoisovih štipendistov po končanem študiju v tujino oziroma tudi po 

zaključeni srednji šoli odhajajo recimo na študij v tujino?«) so se vse sogovornice strinjale, da 

gre za vprašanje oziroma problem trga dela (in ne izobraževanja):   

 Predstavnica ŠOS-a je utemeljila, da   

ravno za vprašanje ureditve Zoisovega štipendiranja, tukaj menimo, da je to vprašanje 

bolj za trg dela in gospodarstvo. Torej, kako urediti trg dela dovolj privlačen za mlade 

nadarjene, da bodo ostali tukaj in seveda tukaj pripomogli s svojim delom in znanjem. 

(Intervju 8, ŠOS) 

V tej smeri so tudi na MDDSZ v zvezi s tem povedali, da 

Seveda si mi želimo, da bi dober kader oziroma dobro izobraženi državljani ostali tu in 

pri nas povečevali našo vrednost, tako v gospodarstvu, izobraževanju, znanju – super – 

jih pa popolnoma razumem [da Zoisovi štipendisti odidejo po zaključku študija v tujino]. 

Če jim naš trg ne more omogočati, da to, kar so pridobili, ta znanja, ki jih imajo, da jih 

plemenitijo, ja hvala bogu da če ima možnost in če ima službo drugje, da tja tudi gre. Je 

pa potem seveda druga stvar, da se mogoče lahko mi začnemo trudit, kako jim omogočit 

tu primerno okolje, da bi ostali. To je tisto, kar bi se mi mogli ukvarjati, medtem ko s 

samim tem, da se odloči, da gre drugam, ne vidim težave. Jaz jih popolnoma razumem. 

(Intervju 3, MDDSZ) 

Ker  

Meni se zdi po eni strani, da imamo v Sloveniji res izjemne univerze in se veliko ljudi 

tega ne zaveda. Ampak hkrati je pa razumljivo, da ti, ki so nadarjeni, iščejo dodatne 

izzive, ki jih pa v Sloveniji ne morejo najti. In zaradi tega jih gre veliko v tujino, ampak 

to ne pomeni, da se ne vrnejo nazaj, da sem prenesejo svoje znanje. In se mi zdi, da 

Zoisova ne bi smela ovirati dijaka pri tem, da gre študirat v tujino, ampak bi vseeno 

morala pomagat, ker je vseeno namenjena razvoju talentov in če je namenjena razvoju 

novih talentov, to pomeni, naj gre iskat nove izzive v tujino; vseeno je pač zelo 

priporočljivo, da se vrne nazaj in pač znanje prikaže tudi na domačem nivoju. (Intervju 

4, DOS) 

Na MIZŠ pa so mnenja, da  

ukrepi ministrstva niso v tem, da bi se preprečevalo, da diplomanti odidejo, ampak da se 

omogoči, da se ti vrnejo. Skratka, ta princip kroženja možganov je tak, ga naše ministrstvo 

popularizira, ker osnovno izhodišče tukaj je, da je kroženje možganov zaželeno, kar 

pomeni, da mi želimo, da se ljudje, v katere smo investirali, da se njihovo znanje še 

oplemeniti, predrugači, ampak je izgubljeno potem, da se ti možgani ne vrnejo na neki 

točki nazaj. Potem pa je to beg možganov. /…/ Ampak ta problem bega možganov je 

manj problem visokega šolstva, kot je problem trga dela. Je pa problem seveda mogoče 

kje drugje, pri begu možganov zaradi tega, ker nam pobegnejo določeni možgani, ker že 

ne pridejo na naše zavode, zaradi tega, ker ne spremljajo naših institucij ali pa jih ne vidijo 
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kot dovolj privlačne. To je pa drug problem. /…/ In zelo pogosto se nam zgodi, da tisti, 

ki imajo največje ambicije, gredo na specifično institucijo in potem ostanejo v Sloveniji 

zaradi ekonomskih razlogov, ne zaradi tega, ker ne bi mogli študirat kje drugje, ampak 

enostavno si tega ne morejo finančno privoščit in recimo ostanejo tukaj in jih potem 

sistem na nek način oblikuje tako ali drugače. Potem, ko pa začnemo recimo potovat v 

tujino kot diplomanti ali pa v času študija v Erasmusovci, to pa zame sploh ni beg 

možganov. /…/ In to je glavna poanta: mi smo premajhni, da bi si lahko privoščili, da ne 

bi imeli kroženja možganov. Ampak nismo tako izjemno privlačna destinacija iz tega ali 

onega razloga, o katerih se danes ne bi izrekala, da bi recimo bili res nek 'paradiso' za 

določene države. /…/ In to so te zadeve, recimo kako naredi ta sistem ali pa Slovenijo 

dovolj privlačno, da se ali naši izgubljeni diplomanti v državo vrnejo ali pa Sloveniji 

doprinašajo. In to, kjer imamo pri nas kulturo, da se vse naredi iz čiste dobre volje, da se 

to vse naredi pač, ker imaš ti neko državljansko dolžnost, na tej točki pač ne bo veliko 

sodelovanja. /…/ Tako da beg možganov je problematičen, v kolikor se ti ljudje na neki 

točki ne vrnejo. Potem pa imamo problem, recimo na področju zdravstva, kjer je študij 

medicine, dentalne medicine eden najdražjih študijev. V Sloveniji, kot vemo, je za 

študenta relativno brezplačen, za Slovenijo, za naš proračun je izjemno drag, in te ljudi bi 

si seveda želeli obdržati tukaj, ne pa da se moramo potem ukvarjati z uvažanjem kadra, 

pa nimam nič proti uvažanju možganov, absolutno ne, nimam, ampak zadržati jih pa ne 

znamo ali pa nam ne ostanejo v javnem sistemu. To pa ni več problem ministrstva za 

izobraževanje, je problem, ni pa nekaj, kar lahko mi popravimo. (Intervju 1, MIZŠ-1) 

Na Skladu pa so glede bega/kroženja možganov pojasnili, da  

Jaz uporabljam izraz 'kroženje možganov', ker živimo v Evropski uniji in vsak, ki gre, se 

zaposli v Evropski uniji; imamo pač direktivo o prostem trgu in na to pač ne moremo 

vplivati – zaradi tega jaz ne morem govoriti o begu možganov. Dejstvo pa je, da mi ne 

moremo narediti zelo veliko, da ti ljudje pridejo nazaj. Če gremo zdaj pogledat seznam, 

koliko imamo inštitutov raziskovalnih, bomo videli, da so polni. Kako bomo mi 

zagotovili, da bo na inštitutu Jožef Stefan vsako leto deset novih? Ali pa, da bodo na 

Kemijskem inštitutu odprli nov oddelek za ne vem kaj? /…/ Mislim, moramo gledati, kaj 

te ljudi žene k temu, da gredo ven. Jaz sigurno trdim, da nobenemu ni ravno iti fajn v 

tujino in da nobenemu tudi ni fajn, da ostane v tujini, ampak gre pa zato, da lovi svoje 

sanje. Gre nekam zaradi tega, ker želi imeti izkušnjo, ker želi dobivati nova znanja, nove 

povezave. In zdaj, če mu v tujini uspe – hvala bogu, če pride nazaj, jaz rečem tudi hvala 

bogu, ampak če dobi pa zaposlitev, pa sploh v redu. (Intervju 7, Sklad-3) 

 

Izvleček: 

 

BEG MOŽGANOV (NADARJENIH) (Kako ocenjujete vprašanje bega možganov 

nadarjenih bivših Zoisovih štipendistov po končanem izobraževanju v tujino?) 

 Zoisova štipendija ne bi smela ovirati dijaka pri tem, da gre študirat v tujino, ampak 

pomagati, ker je namenjena razvoju talentov, priporočljivo pa je, da se vrne nazaj 

(Intervju 4, DOS) 
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 Gre za vprašanje za trg dela in gospodarstvo: kako urediti trg dela, da bo dovolj privlačen 

za mlade nadarjene, da bodo ostali in pripomogli s svojim znanjem in delom (Intervju 8, 

ŠOS) 

 Če jim naš trg ne more omogočati, da ta znanja, ki so jih pridobili, da jih plemenitijo in 

če ima možnost za odhod v tujino, naj tja tudi gre. MDDSZ si želi, da bi dober kader ostal 

pri nas in povečeval našo vrednost v gospodarstvu, izobraževanju in znanju; pričeti se je 

treba trudit, kako omogočiti primerno okolje, da bi ostali – to je tisto, s čimer bi se morali 

ukvarjati (Intervju 3, MDDSZ) 

 Ukrepi MIZŠ-ja niso v tem, da bi se preprečevalo, da diplomanti odidejo, ampak da se 

jim omogoči, da se vrnejo; problem bega možganov je manj problem visokega šolstva, 

kot je problem trga dela. (Intervju 1, MIZŠ-1) 

 Živimo v EU in imamo direktivo o prostem trgu, na kar ne moremo vplivati in tudi ne 

moremo veliko narediti, da bi prišli nazaj; treba gledati, kaj jih žene v tujino. (Intervju 7, 

Sklad-3) 

 

8.4 Sistem zoisovega štipendiranja 

 

8.4.1 Splošno delovanje sistema Zoisovega štipendiranja, predlogi za izboljšave  

 

V kontekstu vprašanja o splošnem delovanju sistema Zoisovega štipendiranja (Ali menite, da 

trenutni sistem v praksi dobro deluje? Če je vaš odgovor pritrdilen, bi prosila za odgovor, kaj 

po vašem mnenju dela ta sistem učinkovit, če pa je negativen, me pa zanima, katere ovire 

preprečujejo to, da bi bil sistem Zoisovega štipendiranja tudi v praksi resnično učinkovit in 

mogoče pravičen?) so vse intervjuvanke obširno predstavile svoje poglede (za in proti) glede 

učinkovitosti sedanjega sistema Zoisovega štipendiranja:  

Bom /…/ rekla ja in ne, pa bom za vsakega povedala, zakaj se mi tako zdi. Se pravi, za ja 

se mi zdi, da zaradi tega, ker je dejansko edini način prepoznavanja in hkrati nagrajevanja 

nadarjenih na način, da je res objektiven. Ampak hkrati pa ni zaradi tega, ker je veliko 

stvari, ki bi se lahko izboljšale. Se pravi: sistem, kot stoji, je že v redu, ampak se mi pa 

zdi, da je veliko točk, na katerih bi se lahko izboljšal. Na primer, da Zoisova ne vključuje 

vseh tekmovanj, - recimo te, ki imajo sofinancerje iz privatnega sektorja ali pa recimo 

nekih podjetij, - in da je tudi veliko premalo tekmovanj na športnih in umetnostnih 

področjih. Sistem ni čisto učinkovit na fakulteti zaradi tega, ker tam ni tekmovanj, ki bi 

omogočala pridobitev štipendije, ker nobeno tekmovanje ni poenoteno in zaradi tega je 

potem veliko težje oziroma se spet preveč fokusira na ta akademski aspekt. Pa tudi 

definitivno to, da se je količina štipendistov zmanjšala; sicer se je štipendija povečala, 

ampak se mi zdi, da je vseeno bolj pomembno, da pač pomagamo čim več ljudem, ne pa 

da tistim, ki jih pač prepoznamo kot najbolj nadarjene, da se za tisto peščico jim da več 

denarja. Bolj bi bilo logično, da je več štipendistov, da je s tem tudi več teh nagrajenih 

nadarjenih dijakov oziroma vseh drugih. Poleg tega je velik problem tudi izključevanje z 

drugimi štipendijami, že z državno na primer, pa tudi ni čisto jasno na tem področju 

oziroma poenoteno in opredeljeno točno, pa tudi to, da bi moral biti takšen jasen seznam, 

katera tekmovanja se štejejo, katera pa ne, ker dejansko dokler ti ne vložiš, ti ne veš, kaj 
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se bo štelo, kaj se pa ne bo. Za tiste, ki pa res gredo na tekmovanja zaradi tega oziroma 

recimo že potem, ko je prehajanje na drugo stopnjo, se mi zdi, da to bi bilo pomembno 

objaviti. Pa še to: prepočasnost podeljevanja, recimo da se prijaviš v septembru in potem 

dejansko tri mesece ne dobivaš nič in potem dobiš v decembru za nazaj; za nekatere je to 

ključnega pomena za njihovo preživljanje, recimo sploh za študente ali pa za dijake, ki 

imajo svoje stroške, da pač dejansko ti imaš redni dohodek in lahko potem iz tega rednega 

dohodka ven vlečeš in plačuješ stvari, ki jih rabiš. In to da dejansko tri mesece ne dobiš 

in potem za nazaj dobiš, je en tak faktor, ki ni tako zadovoljiv. (Intervju 4, DOS) 

Ja, tukaj je dosti za povedati, /…/ to je vse moje osebno mnenje, ne mnenje Sklada. Za 

moje pojme ima sistem določene pomanjkljivosti. Kot prvo je pomanjkljivost to, da 

štipendijo dobivajo tudi otroci, ki niso nadarjeni. Ker sistem je tak, da v bistvu gre za 

pridnost. Ker marsikje – ocene so itak odraz pridnosti – ok, tudi nekaj moraš imet seveda 

v glavi, tudi nadarjenost je zraven, ampak ni pa samo nadarjenost. In tudi pri tekmovanjih, 

ta faktor tekmovanj tega ni izravnal, da bi res potegnil ven nadarjene, ker na marsikaterem 

tekmovanju se da [ustrezno] visok dosežek, tudi govorimo o zlatih na državnih 

tekmovanjih, doseči s pridnostjo, kar pomeni s pripravami. Recimo na določenih 

tekmovanjih – zdaj nočem nobenega izpostavljati, – se z učenjem dobijo dobri dosežki. 

Potem, zelo pomembna so tudi recimo določena tekmovanja tudi s samimi pripravami. 

Dejstvo je, da je tip nalog na tekmovanjih iz leta v leto podoben. Tukaj recimo, če 

govorimo o nekih tudi naravoslovnih tekmovanjih. Tipi nalog se ponavljajo in če nekdo 

hodi na priprave, če ima dobrega učitelja, ki ga pripravlja na tekmovanje, delajo naloge 

za nazaj, se pripravljajo, gre v bistvu za nek dril. In takšen otrok bo lažje dosegel uspeh 

kot nekdo, ki bo šel enostavno na blef na to tekmovanje. Pa to ne pomeni, da bo ta prvi 

bolj nadarjen, ampak se je pač vpeljal v ta sistem, se je naučil reševati te naloge, tako da 

tukaj je meni pojem nadarjenosti pri trenutnem sistemu majčkeno tuj. /…/ Sam sistem ne 

rečem, da je slab, ampak ni pa to nadarjenost. Bojim se, da s tem dejansko ne lovimo 

nadarjenih otrok oziroma dijakov, študentov. Sam sistem je lahko čisto v redu, ampak ne 

vem, če je definicija, da so to štipendije za nadarjenost, potem prava. Sam sistem je lahko 

v bistvu tak, kot je, zelo pošten za določene otroke, pomanjkljiv pa, da izpadejo recimo 

umetniški vlagatelji. Vprašanje, ki se meni poraja je, ali so to res štipendije za nadarjene 

ali so to pač Zoisove štipendije, ki nimajo več tistega pridiha nadarjenosti, ampak je 

sistem pač tak, kot je. Kar ni nič narobe, samo vprašanje, če je tu smiselno poudarjanje, 

da gre za nadarjene. Ker ne vem, če res gre. Jaz mislim, da kakšnega nadarjenega 

spustimo in da marsikdo, ki dobi štipendijo, mogoče ni ravno tako zelo nadpovprečen, je 

pa pač priden. (Intervju 5, Sklad-1) 

Zato  

težko rečem, ali [Zoisovo štipendijo] dobijo nadarjeni ali ne. Pa tudi tipi tekmovanj ali pa 

dosežkov niso primerljivi ali pa primerni. Kakšni umetniki – zelo majhen procent 

umetnikov jo dobi, zato ker je na tekmovanjih vse bolj na teh dosežkih, klasičnih. Bi bilo 

mogoče bolj za ločiti po področjih ali pa ne vem, da bodo enakomerno prerazporejeni, pa 

nekako toliko in toliko procentov denarja za intelektualne, športne, umetnike, tudi športni 

so sedaj izločeni. (Intervju 6, Sklad-2) 

Zelo težko je v istem sistemu štipendiranja mešati in umetniško nadarjene, bom rekla 

kandidate z umetniškimi dosežki in kandidate z dosežki iz tekmovanj in ostale kandidate, 
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vlagatelje. Zato bi bilo nekako dosti bolj smiselno imeti štipendijo za intelektualne 

dosežke, štipendijo za umetniške dosežke, pa recimo za športne dosežke, da bi se 

majčkeno razdrobilo. V bistvu da bi se iz enega štipendijskega, iz enih Zoisovih štipendij 

naredilo pet kategorij štipendij. Ker bi bilo dosti bolj pošteno, kot pa da zdaj mešamo 

nekega slikarja, ki je lahko zelo nadarjen, kiparja, nekega umetnika, z nekom, ki hodi na 

matematična ali pa kemijska tekmovanja. Kot dan in noč sta ta dva človeka in da v isti 

sistem padeta, ni prav. Ker en otrok recimo je tekmovalen in se pač udeležuje teh 

tekmovanj – če gledamo devetošolce, se lahko udeleži v devetem razredu in v osmem 

razredu ne vem, desetih tekmovanj in doseže kar nekaj dosežkov, in tudi imamo take, ki 

imajo dosežke, ogromno točk, dosežke iz petih, šestih, desetih področij in ti so res 

izjemni. Po drugi strani pa nekdo, ki ga ta šolski sistem tako zelo ne zanima – matematika, 

fizika, kemija, slovenščina, angleščina,  - ampak ga zanima bolj likovna umetnost ali pa 

glasba, ta ima pa možno samo eno tekmovanje ali pa sploh nobenega. Likovni so sploh 

problem, recimo umetniški pri tej nadarjenosti, in niso v enakem položaju. Tukaj so v 

bistvu preferirani tisti, ki se udeležujejo teh klasičnih tekmovanj. Za vsak predmet je 

tekmovanje in gre na tekmovanje pri predmetih, ki so mu všeč. Tisti, ki so pa res lahko 

nadarjeni, se pa lahko v bistvu izgubijo, ker jim ta sistem tekmovanj ne ustreza, njegova 

nadarjenost pa ostane spregledana, predvsem pa ni štipendirana. (Intervju 5, Sklad-1) 

Tudi po besedah predstavnice ŠOS-a 

trenutno po našem mnenju ta sistem ne deluje dobro, predvsem z vidika identifikacije 

nadarjenih kot z vidika spodbujanja razvoja. Neko vodilo, ki ga tudi na študentski 

organizaciji zasledujemo je, da sistem Zoisovega štipendiranja trenutno nagrajuje pridne, 

namesto da bi spodbujal nadarjene. Kar pomeni, da bi morali spremeniti način 

identifikacije nadarjenih, za kar so potem pristojni drugi deležniki, v glavnem 

identifikacijo tistih posameznikov, ki kažejo elemente nadarjenosti, ne samo visoke 

povprečne ocene. /…/ Prav tako pa bi bilo potrebno sistem štipendiranja dopolniti z 

izvajanjem aktivnosti, torej za spodbujanje nadarjenosti mladih, preko različnih 

financiranj študijskih izmenjav; torej, da se dejansko tiste štipendiste, ki so bili spoznani 

kot nadarjeni in zato tudi prejemajo finančno nadomestilo, da bi jih spodbujali k razvoju. 

Tudi eno dejstvo je, da trenutno se državne oziroma Zoisove štipendije izključujejo, kar 

pomeni, da Zoisove štipendije večkrat so nadomestek za nek socialni korektiv. V kolikor 

bi se to lahko uredilo v zakonodaji, bi bila lahko torej sredstva za Zoisove štipendije v 

celoti namenjena za izvajanje programov oziroma za spodbujanje nadarjenosti mladih. 

/…/ [Torej,] da bi Zoisove štipendije lahko uredili na ta način, da bi bili dejansko 

nagrajeni oziroma spodbujeni nadarjeni in ne samo tisti pridni. (Intervju 8, ŠOS) 

Po drugi strani je direktorica Sklada izpostavila problem, vezan na neobstoj centralno vodenega 

sistema Zoisovega štipendiranja, ki naj bi onemogočal spremembe obstoječega sistema, kar je 

ponazorila tudi s primerom uveljavitve vavčerjev: 

Ko smo delali predloge na izhodiščih zakona, je bil eden od predlogov vavčer, ki bi bil 

recimo neka vsota denarja, ki bi se namenila, ne vem, za nakup inštrumenta ali za pomoč 

pri sami tej krepitvi nadarjenosti. Ampak potem smo spet ugotovili, da spet umanjka 

mentor. Se pravi, ko poskušaš nekaj spremeniti, v bistvu razmišljati o spremembi, zmeraj 

prideš na osnovni problem, da ta zgodba ni centralno vodena. In štipendija je čisto 

drugotnega pomena. In dejansko res do takrat, ko ne bomo dejansko imeli te srčike, ko se 



178 

 

bo nekdo odločil: 'čakajte, zdaj vas imam pa poln kufer, zdaj bomo pa to naredili, naredili 

bomo dobro' – potem pa se lahko gremo. Potem pa lahko ti narediš štipendiranje – ne 

vem, štipendiral bom to, ali pa naredil bom vavčer, naredil bom karkoli. Ampak ti veš, da 

stremiš k temu cilju, da ti temu otroku s tem pomagaš. Ker če bi pa mi zdaj dali vavčerje 

noter, in na to kar zdaj mi imamo, si sploh ne znam predstavljat, kako bi to izgledalo. Pa 

kaj vse bi ti otroci pisali, kaj bi naredili, da bi ta strošek, vavčer, upravičili. Pa starši 

zraven. Pa še nekaj je – glede na denar, ki je porabljen za Zoisove štipendije, bi bilo 

štipendistov zelo malo. In po mojem, če bi naredili to, potem bi bila neenakost 

nenormalna. (Intervju 7, Sklad-3) 

Ker 

Do takrat, ko sistem ne stoji in sistem ne daje rezultatov, do takrat je boljše, po moji oceni, 

da ostane tako, kot je, kot pa da gremo v kakršnokoli spreminjanje nečesa, ker bo potem 

slabše, kot je zdaj. To je zame ključno. /…/ Mi lahko rečemo: ok, v redu, bomo dali pol 

milijona na pilot. Ja v redu, ampak kaj bomo pa delali? Spet – kaj bomo delali! Ali bomo 

mentorja plačali, kje bo bil prostor, kolikokrat na teden, kaj bo delal, katera tekmovanja, 

mora se narediti plan. In potem, ko bomo vse to naredili, potem bo pa spet prišel MIZŠ 

in bo rekel: in kako so usposobljeni ti ljudje? Ja ne, to pa rabijo imeti pedagoško-

andragoško izobrazbo, rabijo imeti to, rabijo imeti ono. In spet bomo delali papirje zaradi 

papirjev in bomo spet pozabili na tisto, zakaj smo se sploh začeli pogovarjati. Da moramo 

onega otroka krepit, ki ful dobro igra nogomet, to je point! Vedno pozabimo na zgodbo, 

kaj želimo z nekom narediti. Tako da jaz vam lahko dam milijon predlogov, ko bom 

videla, kakšen bo sistem. Znam zgodbo tudi umestit, sem članica te ECHE, delam tudi na 

prostovoljni ravni marsikaj, ampak do takrat, ko se bo država odločila, kaj bo s temi otroki 

počela, pa kako bo počela, pa kaj bo na koncu z rezultatom počela. [Torej,] do takrat, ko 

ne bomo imeli sistema, ki bo stal, se nimamo kaj pogovarjati. Štipendije pač take so - ali 

so ali pa niso, – v končni fazi jih lahko nekdo ukine, če sem čisto odkrita. Jaz pa pravim, 

da hvala bogu, da jih imamo – vsaj nekaj. (Intervju 7, Sklad-3) 

 

To tudi pomeni, da  

 

ko se mi pogovarjamo o štipendiranju, mora biti politika ciljno usmerjena; jaz vedno o 

tem govorim, je davkoplačevalski denar, ko govorimo o evropskih sredstvih, govorimo 

še o hujši zavezi, ker to je davkoplačevalski denar celotne Evrope. Se pravi, moramo 

doseči svoj cilj. In ko mi govorimo o štipendiranju – smo ena redkih evropskih držav ali 

pa celo svetovnih držav, ki ima toliko štipendij; tam so štipendije, ampak niso pa na ta 

način narejene, kot pri nas. Se pravi, mi smo nek unikum, ampak jaz mislim da je to, kar 

delamo, je dobro, problem pa imamo, ker nimamo razvitega stebra – vemo zakaj. Tu se 

da recimo odgovornost za razvijanje nadarjenosti, to je bil tudi predlog ministrstva za 

delo, ministrstva za šolstvo, da naj vzpostavi sistem nadarjenosti na MIZŠ-ju. Se pravi, 

od vrtca do faksa in čez. (Intervju 7, Sklad-3) 

 

K temu je predstavnica MDDSZ dodala, da  
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Se mi zdi, da to področje štipendij ni bilo prav usmerjeno na naše ministrstvo. Jaz mislim, 

da bi to moral pokrivati MIZŠ, ker bi to lažje umestilo. Ker res imajo boljšo sliko, 

dejansko so v kontaktu neprestano s tem. Ker področje pokrivajo in bi se lažje tekom 

razmer tudi odzivali na to, kar je potrebno spremeniti. Ker mi smo v bistvu na koncu samo 

en izvajalec zakona in ni čisto najbolj prav. /…//…/ Morate vedeti, da to področje, se 

pravi mi spadamo pod Direktorat za zaposlovanje in trg dela. In že tu je čisto drugo 

področje. Kar bi se moralo narediti je ena politika štipendiranja. /…/ pa seveda s povezavo 

z MIZŠ-jem, da potem to štipendiranje oziroma tistim, ki dodeljujemo, povezujemo s 

potrebami na trgu. Kaj mi vidimo, da imamo manko oziroma kam mi želimo priti oziroma 

si želimo čez pet, deset let, kakšen kader si želimo imet, če bi bila – pa to je seveda spet 

na ravni vlade neka vizija, da bi se potem ta politika štipendiranja res uredila in da bi se 

temu primerno uredilo vse štipendije, tako Zoisove kot za deficitarne, da res gledamo ne 

trenutno, pa kaj ta trenutek na Zavodu za zaposlovanje manjka, ampak kaj glede na 

zadnjih pet let in naslednjih pet let lahko pričakujemo. Da bi to sprejeli, en tak skupen 

dokument oziroma strategijo, h kateri bi stremeli. In bi potem to bilo eno izhodišče, s 

katerim bi Zoisove štipendije oziroma kaj smatramo kot nadarjeno lahko dodeljeval. 

(Intervju 3, MDDSZ) 

Tudi zaposlena na Oddelku za Zoisove štipendije je povedala, da  

Večkrat se je že govorilo o tej ideji, da naj bi vse štipendije obravnavali na istem mestu 

kot neka strategija, ki naj bi se v bodočnosti realizirala. To se meni, moram reči, ne zdi 

slaba varianta, da bi se vse štipendije pod isto streho dodeljevale, ker bi marsikdaj s tem 

tudi nam kaj olajšali. Ker zdaj mi največ sodelujemo s centri za socialno delo predvsem 

pri teh, ki izpolnjujejo pogoje za Zoisovo, pa se potem odločijo za državno štipendijo. In 

to je procedura, ki včasih traja tudi nekaj mesecev zaradi čisto nekih formalnosti. Otrok 

pa je ta čas brez štipendije. In to dejansko tisti, ki jo rabijo. In tukaj recimo sklepam, da 

če bi bilo vse na istem mestu, pod isto streho, da bi se tukaj postopek lahko pohitril. Ker 

tukaj se nam dejansko taki primeri vlečejo v pomlad vsako leto. In tukaj je 

pomanjkljivost, ki pa se jo zaradi čisto zakonskih določb in rokov težko izognemo. Že 

samo pridobivanje podatkov včasih traja, ali pa včasih neodzivnost ene ali druge strani. 

Včasih naletimo na kak CSD, ki je manj odziven kot kakšen drug CSD in pri tistih se 

dejansko ta stvar… Pa jih je treba prosit, pa še enkrat pisat in to dejansko gredo dnevi, 

gredo meseci in otrok je brez štipendije. Tukaj je problem pri tem.. To možnost za 

izboljšave še bi rekla, no. (Intervju 5, Sklad-1) 

Nadalje je direktorica Sklada povedala, da 

ko smo dobivali vprašanja še na ministrstvu za delo, je bilo tako: 'ja pa dajte nekaj na tem 

narediti'. Ja, pa kaj hočete, da mi povemo, kdo je dober v matematiki – pa nismo mi za 

to. Za to imamo ministrstvo, ki bi se moralo s tem začeti ukvarjati. Potem imamo na neki 

pedagoški fakulteti nek center, kjer vidiš, da delajo znanstvene članke, da hodijo po 

konferencah, zakonodaja ne omogoča longitudinalnih študij, in potem rečeš: pa dobro, 

kaj delamo tu? Če nekdo resno misli, potem naj vzame zgodbo v roke in jo naredi. Ko jo 

boste naredili, se bo način štipendiranja spremenil. Ne bomo pa spreminjali štipendiranja 

– pravijo: saj tako je čisto v redu – tukaj jaz vidim, da je ta ključen problem. Problem 

imam tudi v tem, da – no, ne bom tako kritična, – da dejansko na ministrstvu za 

izobraževanje ne vedo čisto točno, kaj bi s tem počeli. Mislim, enkrat vem, sem sedela s 
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tedanjim ministrom /…/ in takrat sem rekla: glejte, do takrat, ko bomo imeli mi v šoli 

šestindvajset procentov otrok, pa mislim da je blizu trideset, ki imajo odločbe Zavoda za 

zaposlovanje o tem, da so osebe s posebnimi potrebami, in potem osemnajst tisoč oseb, 

ki so prepoznane kot nadarjene v generaciji, in ko to dvoje skupaj sešteješ, bi bilo okrog 

dvainpetdeset procentov v generaciji. In ko ugotoviš, da imaš dvainpetdeset procentov 

generacije, ki ima eni ali drugi papir, ugotoviš, da imaš šolo s posebnimi potrebami. In 

da rabiš učitelje, ki so usposobljeni za delo in za učence s posebnimi potrebami – ali je to 

nadarjen, ker to je posebna potreba, ali je to oseba, ki ima dejansko neko drugo posebno 

potrebo. /…/ Mislim, cifre so jasne, sem rekla, in do takrat, ko ne boste imeli na Filozofski 

fakulteti takih programov, ti lahko sanjaš. Ampak to je to! In do takrat, ko ti tega ne 

narediš in se zdaj ukvarjate pa s štipendiranjem, pa halo – kje ste šli? Vi ste šli iz konca 

na začetek, pa to tako ne gre! /…/ In generacije gredo. In v temu je problem. (Intervju 7, 

Sklad-3) 

Po drugi strani je direktorica direktorata za visoko šolstvo na MIZŠ poudarila, kaj bi država 

morala narediti na področju Zoisovega štipendiranja:   

ves ta spekter vprašanj o nadarjenosti se mi zdi izjemno občutljiv. In se mi zdi, da ga 

nikoli nismo kot družba dogovorili. /…/ Imaš ti Zoisovo štipendijo – so what? Kaj naj jaz 

zdaj v Angliji rečem, sem bila prejemnica Zoisove štipendije? Fajn, ne. V Sloveniji tudi 

izgublja ta prestiž. Kaj pa je tisto, ki bi mi kot država morali narediti? Eno je socialni 

korektiv v smislu ekonomskega korektiva, nato pa je spodbujanje nekih drugih variant. 

Ali lahko mi nekomu, ki je res talentiran in na področju, ki je za Slovenijo pripoznano 

kot pomembno področje ali celo kot deficitarno, ali lahko v tega človeka vržemo čisto 

vsa sredstva, ki jih imamo na voljo? Mu damo zastonj stanovanje, ga ne obdavčimo, mu 

damo recimo, če postane starš, otroško varstvo? Verjetno ne, ker je v Sloveniji to 

nesprejemljivo zaradi tega, ker vztrajamo, da vsem ali nikomur. Ta logika 'potem  

nikomur' je najbolj problematična pri tovrstnih izjemah. In to je eno takih vprašanj pri 

noveliranju Zoisovih štipendij – ena: kaj je njihov namen, dva: na kakšni točki jih recimo 

ekonomsko ovrednotiti, da dejansko ustrezajo svojemu osnovnemu namenu in 

poslanstvu, tri: kaj delati s temi štipendijami, da imajo dejansko to noto prestiža 

materializirano. (Intervju 1, MIZŠ-1) 

Izvleček: 

 

SISTEM ZOISOVEGA ŠTIPENDIRANJA – PREDNOSTI, POMANJKLJIVOSTI, 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE (Ali menite, da trenutni sistem v praksi dobro deluje? Če 

je vaš odgovor pritrdilen – kaj po vašem mnenju dela ta sistem učinkovit; če je odgovor 

negativen – katere ovire preprečujejo, da bi bil sistem Zoisovega štipendiranja tudi v praksi 

učinkovit?) 

A. PREDNOSTI 

 Edini način prepoznavanja in nagrajevanja nadarjenosti, ki je objektiven. (Intervju 4, 

DOS) 
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B. POMANJKLJIVOSTI  

 Sistem ne deluje dobro z vidika identifikacije in spodbujanja nadarjenih – treba je 

spremeniti način identifikacije – ne samo faktor visoke povprečne ocene; sistem nagrajuje 

pridne; trenutno se državne in Zoisove štipendije izključujejo, zato so slednje večkrat 

nadomestek za nek socialni korektiv. (Intervju 8, ŠOS) 

 Sistem ne vključuje vseh tekmovanj, tekmovanja niso poenotena, preveč se osredotoča 

na akademski aspekt; ni tekmovanj na področju športa in umetnosti; potrebno bi bilo 

pripraviti seznam, katera tekmovanja štejejo (Intervju 4, DOS); tipi tekmovanj niso 

primerljivi oziroma primerni; poudarek je na klasičnih dosežkih (Intervju 6, Sklad-2) 

 Zoisovo štipendijo dobivajo tisti, ki niso nadarjeni, temveč pridni – faktor tekmovanj tega 

ni izravnal, da bi prepoznal nadarjene, ker se dosežki dosegajo s pridnostjo, drilom in 

pripravami, na tekmovanjih se naloge iz leta v leto ponavljajo (Intervju 5, Sklad-1); gre 

za nagrajevanje pridnih in ne nujno nadarjenih. (Intervju 8, ŠOS) 

 Količina štipendistov se je zmanjšala, višina štipendije povečala, vendar bolje več 

štipendistov in nagrajenih nadarjenih dijakov. (Intervju 4, DOS) 

 Izključevanje Zoisove štipendije z državno štipendijo (Intervju 4, DOS); Zoisove 

štipendije so pogosto nadomestek za socialni korektiv (Intervju 8, ŠOS) 

 Prepočasnost podeljevanja Zoisovih štipendij (Intervju 4, DOS) 

 Sklad največ sodeluje s Centri za socialno delo  - predvsem pri tistih, ki izpolnjujejo 

pogoje za Zoisovo štipendijo, pa se potem odločijo za državno,– kar je procedura, ki 

včasih traja tudi nekaj mesecev zaradi nekih formalnosti. In tukaj je pomanjkljivost, ki se 

ji je težko izogniti zaradi zakonskih določb in rokov, že samo pridobivanje včasih traja 

ali pa gre včasih za neodzivnost ene ali druge strani. (Intervju 5, Sklad-1) 

 Zgodba ni centralno vodena, politika ni ciljno usmerjena, nimamo razvitega stebra; do 

takrat, ko sistem ne stoji in ne daje rezultatov, je bolje, da ostane tako kot je, kot pa da 

gremo v kakršnokoli spreminjanje nečesa, ker bo še slabše kot sedaj. Pozabimo na 

zgodbo, kaj želimo z nekom narediti. (Intervju 7, Sklad-3) 

 Področje štipendij ni prav usmerjeno, MIZŠ bi ga moral pokrivati, ker je neprestano v 

stiku z nadarjenimi. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Imamo ministrstvo, ki bi se moralo s tem začeti ukvarjati. /…/ In ko ugotoviš, da imaš 

dvainpetdeset procentov generacije, ki ima eni ali drugi papir, ugotoviš, da imaš šolo s 

posebnimi potrebami. In da rabiš učitelje, ki so usposobljeni za delo in za učence s 

posebnimi potrebami. (Intervju 7, Sklad-3) 

 Problematičnost logike 'vsem ali nikomur'; 'potem nikomur' je najbolj problematično pri 

tovrstnih izjemah (pri nadarjenih) (Intervju 1, MIZŠ-1) 

C. PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE SISTEMA ZOISOVEGA ŠTIPENDIRANJA  

 Razdrobitev štipendij na štipendije za: intelektualne dosežke, umetniške dosežke, športne 

dosežke - da bi se iz enih Zoisovih štipendij naredilo pet kategorij štipendij (Intervju 5, 

Sklad-1); ločitev štipendij po področjih (intelektualni, športni, umetniški, … dosežki) ali 

da bodo dosežki enakomerno prerazporejeni in določen % sredstev za posamezne vrste 

dosežkov. (Intervju 6, Sklad-2) 

 Obravnava vseh štipendij na istem mestu kot prihodnja strategija z namenom pohitritve 

postopka (Intervju 5, Sklad-1) 
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 Potreba po dolgoročnejši strategiji, skupnemu dokumentu, h kateremu bi vsi stremeli. 

(Intervju 3, MDDSZ) 

 Dopolnitev sistema štipendiranja z izvajanjem aktivnosti, npr. financiranjem različnih 

izmenjav. (Intervju 8, ŠOS) 

 Potreba po študijskih programih, ki bi se ukvarjali z nadarjenostjo (npr. na FF UL). 

(Intervju 7, Sklad-3) 

 Noveliranje Zoisovega štipendiranja v kontekstu 3 vprašanj: 1.) kaj je namen ZŠ; 2.) na 

kakšni točki jo ekonomsko ovrednotiti, da ustreza svojemu osnovnemu namenu in 

poslanstvu; 3.) kaj delati z ZŠ, da imajo materializirano noto prestiža. (Intervju 1, MIZŠ-

1) 

 Naj se vzpostavi sistem nadarjenosti na MIZŠ-ju – od vrtca do faksa in čez. (Intervju 7, 

Sklad-3) 

 

8.4.2 Pogoji za pridobitev / ohranitev Zoisove štipendije  

 

Na vprašanje Ali po vašem mnenju s  hkratnostjo pogoja izjemnega dosežka in ustrezno 

visokega (odličnega) učnega uspeha vzpostavljamo kakovosten štipendiranja Zoisovih dijakov 

in študentov? Če je odgovor da oziroma ne, bi vas prosila, da malo pojasnite svoje razloge) so 

bili podani obširni odgovori o ustreznosti hkratnosti tega pogoja: 

Po mnenju predstavnic MIZŠ-ja, ocenjevanje oziroma povprečna ocena na področju visokega 

šolstva ni pokazatelj nadarjenosti: 

Tu /…/ ne morem čez svoj cinizem do ocenjevanja. Jaz bi recimo na področju visokega 

šolstva ocenjevanje absolutno ukinila, in sicer zaradi tega ker je arbitrarno. Pika. Je 

arbitrarno pri tem, kaj vprašamo, je arbitrarno v tem, kako ocenjujemo ne glede na vse 

lestvice, ne glede na merila, ne glede na vse komisije, ki jih imamo, feedbacke, se mi zdi, 

da je ocenjevanje znanja na ravni visokega šolstva arbitrarno. Recimo, če dam en čisto 

plastičen primer: zakaj na področju visokega šolstva še vedno uporabljamo izpite? Izpit 

ni čisto nič drugega kot replikacija oziroma pokazatelj, koliko informacij si si zapomnil 

– nič drugega. Ne kaže nobene kreativnosti, ne kaže nobene posebne veščine, sposobnosti 

kritičnega razmišljanja in tako naprej. Ta se mogoče kaže potem pri eseju, ampak, če se 

študenti naučijo, da jih ti kaznuješ, če preveč alternativno razmišljajo, če ne znajo prav 

interpretirati določenih virov in tako naprej, se spet naučijo veščin pisanja esejev. In tukaj 

je potem ta problem, če ti rečeš, 'moraš biti odličen za pridobitev te štipendije – pridna!'. 

Ampak lahko je odličen nekdo, ki zna samo replicirati dejstva, ki ima zelo dober spomin, 

ki ima foto spomin za fakte. /…/ In glede na to, koliko raziskav je bilo narejenih na temo 

ocenjevanja, na temo zastavljanja vprašanj, na temo samega 'unconscious biasa' pri 

samem ocenjevanju odgovorov, da mi potem še vedno umeščamo kriterij za pridobitev 

statusa na dejstvu odličnih ocen v sistemu, ki je tako pomanjkljiv pri samem procesu 

ocenjevanja, se mi zdi vsaj ironično, če ne kritično, problematično. Zdaj, ta drug del – ta 

»in« [tj., ustrezno visok učni uspeh in izjemni dosežek] je zame absolutno nesprejemljiv 

zaradi tega, ker si ti lahko izjemno dober replikator dejstev, če je tak način ocenjevanja – 
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v Sloveniji je to zelo velikokrat to še vedno primer – lahko si pa še vedno izjemno 

talentiran in nadarjen, ampak se ta del ne izkaže.  (Intervju 1, MIZŠ-1) 

Nadalje, 

Jaz nisem zagovornik povprečne ocene. /…/ In zato so mi všeč sistemi, kjer – in tudi pri 

nas je že nekateri doktorski študij v to smer, – imaš samo [oceno] opravil, ni opravil in 

imaš potem kreditne točke. Tako da če me vprašate, ali je glavni pokazatelj, da si 

nadarjen, ocena, je odgovor ne. Mislim pa, da so bile Zoisove štipendije tudi zato 

nazadnje spremenjene, da so te izjemne dosežke uvedli, ki seveda morajo biti normirani, 

ker je to postopek in vse ostalo, tako da razumem, da ni kaj veliko svobode, je ni, samo 

dokazila moraš imeti. /…/ Zdaj, če so prišli nazaj v visoko šolstvo, jaz mislim da bi to 

prepustili visokošolskim zavodom. Je pa res, da bi jaz to vezala na študij, za katerega se 

odločiš. Ker zdaj tega ne delajo, oni gledajo, če si bil ekselenten v preteklosti, ne glede 

na to, na kateri študij vstopaš, dobiš Zoisovo štipendijo. In smo imeli par let nazaj celo 

zaplete, ker so študentje menjali študijski program, vmes izgubili status, in so izgubili 

Zoisovo štipendijo, in nas je ministrstvo za delo kontaktiralo, naj tem študentom 

omogočimo kontinuiran status, da bodo Zoisa obdržali. Smo bili na dveh bregovih: če 

dobiš za talentiran, zato ker si za en študij… različni vidiki so. (Intervju 2, MIZŠ-2) 

Po drugi strani je zaposlena na Oddelku za štipendije na Skladu v zvezi s tem menila, da  

je ta kumulativni sistem vsekakor bolj pošten kot samo ocene, ki so včasih bile. Samo 

ima pa precej pomanjkljivosti še zmeraj. Samo ocene ali pa samo dosežki bi bilo še slabše, 

se mi zdi. (Intervju 5, Sklad-1) 

 

Izvleček: 

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV/OHRANITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE (Ali po vašem 

mnenju s  hkratnostjo pogoja izjemnega dosežka in ustrezno visokega (odličnega) učnega 

uspeha vzpostavljamo kakovosten štipendiranja Zoisovih dijakov in študentov?) 

 Na področju visokega šolstva še vedno umeščamo kriterij za pridobitev statusa na dejstvu 

odličnih ocen, kar je kritično, problematično v sistemu, ki je tako pomanjkljiv pri samem 

procesu ocenjevanja (ki je arbitraren). Ta drug del – ta »in« [tj., ustrezno visok učni uspeh 

in izjemni dosežek] je zame absolutno nesprejemljiv. (Intervju 1, MIZŠ-1) 

 Povprečna ocena ni glavni pokazatelj, ali si nadarjen; treba bi bilo vezati na študij, za 

katerega se posameznik odloči; zdaj tega ne delajo, ampak se gleda, če si bil ekselenten 

v preteklosti in ne glede na to, na kateri študij vstopaš, dobiš Zoisovo štipendijo. (Intervju 

2, MIZŠ-2) 

 Ta kumulativni sistem (ocena + izjemni dosežek) je vsekakor bolj pošten kot samo ocene, 

ki so bile včasih, čeprav ima še zmeraj veliko pomanjkljivosti. Samo ocene ali pa samo 

dosežki bi bilo še slabše, se mi zdi.  (Intervju 5, Sklad-1) 

 

8.4.3 Izjemni dosežki – povečanje števila točk za izjemne dosežke in uporaba 

razmejitvenega merila 
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V okviru vprašanja o povečanju števila točk za izjemne dosežke – ko so dejanski pogoji precej 

višji od zakonsko predpisanih – oziroma ko se je zahtevano število točk za izjemne dosežke 

povečalo s pomočjo uporabe razmejitvenega merila od šolskega /študijskega leta 2014/15 dalje, 

– je bila zaposlena na Oddelku za Zoisove štipendije mnenja, da  

tista vstopna točka je opredeljena, potem pa se naredi selekcijo in meni se ti zahtevani 

pogoji ne zdijo zelo pretirani. Pač z enim srebrnim tekmovanjem, ki sicer zadostuje za 

uveljavitev, ne dobiš štipendije in to ni nič narobe. Rabiš pač dva, moraš biti boljši od 

ostalih. (Intervju 5, Sklad-1) 

 

Direktorica Sklada pa je k temu dodala naslednje: 

No, štiri cela sedem (4,7) je, kot piše, drugače je pa rang štiri cela deset (4,10). Pri tem 

gre za to, da mi vloge pri Zoisu rangiramo, ker se jih toliko pač prijavi in potem se 

porazdelijo in potem se postavi črta. In takrat se pokaže, katera je ocena, pa koliko 

izjemnih dosežkov moraš imeti. Včasih je dovolj eden, odvisno od moči posamezne 

generacije; tukaj se vidi moč generacije v pridobivanju dosežkov in po tem se vidi tudi 

ocene. Ravno pri ocenah – zdaj smo rekli, pa dajmo moč potem na izjemnih dosežkih, – 

ker se je pokazalo recimo, da je nekdo je imel športno vzgojo štiri ali pa tri ali pa nekaj, 

pač saj se vsakemu lahko to zgodi, ampak je pa pač dosegel določene dosežke - zaradi 

tega smo spustili tisto vstopno mejo. Ampak nismo šli pa na dosežke, ker so dosežke vsi 

dajali. /…/ Potem recimo je bil pogovor o temu: mi smo v zakon dodajali zraven še 

srebrna priznanja; DMFA [Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije], 

ZOTKŠ [Zveza za tehnično kulturo Slovenije] – to so šli 'v zrak': 'ne morete tega dajati 

noter, oni niso izjemni'. Kako ne? Če morajo potem nadaljevati, kako ne? 'Ne, ne, ne, oni, 

ki imajo zlato, ki imajo prvo, drugo [mesto na tekmovanjih], ti so top.' Potem sem pa 

rekla: 'ali veste, da imamo potem samo sto petdeset štipendistov?' In potem so rekli: 'ok, 

v redu.' Tako da so potem te inštitucije popustile, da smo dali noter še srebrno priznanje, 

/…/ bronaste pa mislim da skoraj nikjer ne podeljujejo, samo nekaj malega je še 

tekmovanj, ki imajo še bronaste. Tukaj, če naredimo povečanje števila točk za izjemne 

dosežke, to v končni fazi potem na koncu nima smisla. Če damo dve točki gor, ne bom 

naredila s tem nič, isto bom izračunala tako ali pa drugače. (Intervju 7, Sklad-3) 

 

Nadalje je intervjuvanka iz MDDSZ pojasnila tudi razloge, zakaj se viša število točk za 

izjemne dosežke:  

V bistvu so otroci pogruntali, na kak način jo [Zoisovo štipendijo] dobijo in torej to 

pomeni, da se masovno v osmem in devetem razredu udeležujejo čim večjega števila 

tekmovanj in da veliko število srebrnih in zlatih priznanj dosežejo. Zaradi tega se potem 

številke oziroma meje vedno povečujejo, obenem pa se sredstva ne povečujejo tako 

premo sorazmerno, kot se pač dosežki. Mislim da smo zadnja tri leta, se pravi vključno z 

letom 19/20, namenili tri milijone za dodelitev Zoisove štipendije, pred tem, se pravi leto 

15/16, 16/17 – torej pet let nazaj je bilo dva milijona osemsto, letos smo dali tri milijone 

in pol, torej smo povečali sredstva. Zdaj bomo videli, kakšen rezultat bo to, ali bo to 

pomenilo, da bo število točk za izjemne dosežke nižje, spet bomo morali vzeti v obzir to, 

da bo število točk nižje, ker se letošnji dosežki ne bodo šteli, tako da bo malo težko 
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reprezentativno čisto videti, kaj je razlog teh točk. Ampak definitivno bo vplivalo. Je pa 

tako, da mi si vedno želimo dati sredstev, kolikor jih lahko, ampak smo žal omejeni pač 

s proračunom. In zato je pač v zadnjih letih šlo malo navzgor, ko se je začelo izboljševat 

gospodarsko stanje, zato smo se letos še toliko bolj potrudili dati, ker napovedi za naprej 

mogoče niso najbolj obetavne in mogoče se bo spet vse skupaj nižalo. Tako da še to leto, 

ko lahko damo, smo se odločili, da damo več sredstev. (Intervju 3, MDDSZ) 

V nasprotju s tem je bila predstavnica ŠOS-a mnenja, da pri tem prihaja do tekmovanja za višje 

število točk, zaradi česar prihaja do razlikovanja med podeljevanjem Zoisovih in državnih 

štipendij, saj gre pri slednjih za to, da kolikor je upravičencev, toliko je štipendij:  

to višanje števila točk posledica podeljevanja štipendij preko razpisa. Torej Javni 

štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto 

določi neka omejena sredstva, torej določi višino sredstev, ki so namenjena novim 

štipendistom. Kar pomeni, da vsi študentje, ki se prijavijo oziroma vložijo za Zoisovo 

štipendijo, med seboj tekmujejo za število točk, kar pa je potem popolnoma logično – tisti 

kandidati z najvišjim številom točk štipendijo pridobijo. Tukaj prihaja do razlikovanja 

med podeljevanjem recimo državnih štipendij, kjer sredstva zagotavlja državni proračun 

in se podelijo dijakom in študentom, ki izpolnjujejo z zakonom določene kriterije, kar 

pomeni, da tam ni tistega tekmovanja, kdo ima slabši socialni položaj, ampak enostavno, 

kolikor bo upravičencev, toliko bo sredstev. V kolikor bi se tega želeli izogniti, bi bilo 

potrebno spet podeljevanje Zoisovih štipendij oziroma bi morali biti pogoji postavljeni 

že z zakonom, finančna sredstva pa potem prilagojena številu upravičencev. (Intervju 8, 

ŠOS) 

V tem okviru je tudi predsednica Dijaške organizacije Slovenije predlagala prehod na prejšnji 

sistem, saj je omogočal Zoisovo štipendijo večjemu številu dijakov: 

Verjetno bi bilo bolj pametno iti nazaj na prejšnji sistem, ker je vseeno omogočal 

štipendijo večjemu številu nadarjenih dijakov. In če pogledamo, zakaj sploh obstaja 

Zoisova, je zato, da dejansko zagotovi neko finančno pomoč in poleg tega možnost za 

razvoj talentov in se pravi, če hočemo to doseči, ali ni bolj logično, da se to da več ljudem? 

Da ima lahko več ljudi možnost, da lahko to razvijajo še naprej. So tudi prejšnji kriteriji 

dokazovali neko nadarjenost, tudi ti dokazujejo, ampak čisto če se pogleda na množico, 

bi bilo boljše, da se vrne na predhodno stanje. (Intervju 4, DOS) 

 

Izvleček: 

 

IZJEMNI DOSEŽKI (vprašanje o povečanju števila točk za izjemne dosežke in uporabi 

razmejitvenega merila)   

 Višanje števila točk je posledica podeljevanja štipendij preko razpisa, kar pomeni, da vsi 

študenti tekmujejo med seboj za število točk; tu obstaja razlikovanje z državnimi 

štipendijami, kjer sredstva zagotavlja proračun in ni tekmovanja, kdo ima slabši socialni 

položaj, ampak kolikor je upravičencev, toliko je štipendij  - zato bi moral biti pogoj pri 

ZŠ postavljen z zakonom, finančna sredstva pa prilagojena številu upravičencev (Intervju 

8, ŠOS) 
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 Pogoji niso pretirani – opredeljena je vstopna točka, na osnovi katere se naredi potem 

selekcija.  Pač z enim srebrnim tekmovanjem, ki sicer zadostuje za uveljavitev, ne dobiš 

štipendije in to ni nič narobe. (Intervju 5, Sklad-1) 

 Bolj smiselno bi bilo preiti na prejšnji sistem, saj je zagotavljal štipendijo večjemu številu 

nadarjenih dijakov – če je ZŠ namenjena razvoju talentov, bi jo moralo dobiti več 

kandidatov, ne manj. So tudi prejšnji kriteriji dokazovali neko nadarjenost, tudi ti 

dokazujejo, ampak čisto če se pogleda na množico, bi bilo boljše, da se vrne na predhodno 

stanje. (Intervju 4, DOS) 

 V bistvu so otroci pogruntali, na kak način dobiti Zoisovo štipendijo, kar pomeni, da se 

masovno v osmem in devetem razredu udeležujejo čim večjega števila tekmovanj in da 

veliko število srebrnih in zlatih priznanj dosežejo. Zaradi tega se potem številke oziroma 

meje vedno povečujejo, obenem pa se sredstva ne povečujejo tako premo sorazmerno, 

kot se dosežki. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Zdaj smo rekli, pa dajmo moč potem na izjemnih dosežkih, – ker se je pokazalo recimo, 

da je nekdo je imel športno vzgojo štiri ali pa tri ali pa nekaj, ampak je pa dosegel 

določene dosežke - zaradi tega smo spustili tisto vstopno mejo. Ampak nismo šli pa na 

dosežke, ker so dosežke vsi dajali. (Intervju 7, Sklad-3) 

 

8.4.4 Tekmovanja kot izkaz nadarjenosti posameznika 

Na vprašanje Ali menite, da so dosežki nadarjenih na tekmovanjih odraz njihove nadarjenosti? 

so intervjuvanke podale razloge za in proti razumevanju tekmovanj kot izkazu nadarjenosti.  

Po besedah obeh zaposlenih na Oddelku za Zoisove štipendije pri Skladu,   

samo [oziroma predvsem] pridni, zagnani - zagrizeni dobijo [Zoisovo štipendijo]. In 

dostikrat slišimo, da hodijo [na tekmovanja] samo zaradi Zoisove. Da če bi vedeli, bi pač 

šli, drugače ne, se pravi, hodijo na tekmovanja izključno zaradi Zoisovih, ne zato, ker jih 

zanima ali pa so dobri v tem. (Intervju 6, Sklad-2) 

In to je narobe – da je motivacija za udeležbo na tekmovanju Zoisova štipendija, ne pa to, 

da bom preizkusila sebe ali pa da se bom s tem ukvarjala, ker me to zanima. To je 

problem. Ker dejansko starši kličejo: a to tekmovanje šteje, zato da vem, ali se otrok 

prijavi na ta tekmovanja ali ne. /…/ In tukaj je problem motivacija, zakaj se sploh 

udeležujejo tekmovanj. In opažamo to, meni se zdi da zmeraj bolj, da je motiv za udeležbo 

na vseh teh tekmovanjih pridobitev štipendije. (Intervju 5, Sklad-1) 

S tem se je strinjala tudi predstavnica MDDSZ, ki je med drugim osvetlila tudi primer izvedbe 

tekmovanj v letošnjem študijskem letu, ko je bila zaradi pandemije covid-19 večina tekmovanj 

odpovedana:   

Zdaj ni [kakovosten], mislim da ne spodbujamo otrok, da bi bili kreativni, pa da bi 

mogoče res delali tisto, kar jih res veseli oziroma dam primer: si ful reciva za šport, pa 

mogoče tega ne boš, ker se ti zdi, da ni perspektive. Ali pa si zelo dober v glasbi oziroma 

v umetnosti, pa mi kot Zoisove štipendije tega ne spodbujamo. Spodbujamo pa to, da greš 

na tekmovanje iz Vesele šole, v redu, Vegovo in fiziko naj rečem super, mogoče še logiko, 

ampak veliko teh tekmovanj, ki izpolnjujejo pogoje po našem zakonu, pa mislim da ne 

doprinesejo kaj veliko za razvoj ali pa ni take dodane vrednosti in otroci potem tudi 

naprej, ko enkrat je dodeljena recimo za celotno raven izobraževanja, recimo za srednjo 
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šolo, ni težko obdržati Zoisove štipendije. Ne rabiš iti na nobeno tekmovanje, ker je za 

nadaljevanje pogoj bodisi povprečna ocena bodisi izjemni dosežek. In tisto povprečno 

oceno ni tako težko pridobiti. Se pravi, na tekmovanja ne boš šel, kar pokaže tudi na to, 

da na srednjih šolah ni veliko državnih tekmovanj ali pa kakršnih koli sicer. Napaka je ta, 

da ta tekmovanja niso narejena zaradi tekmovanj samih, ampak zato, da otroci lahko 

dobijo Zoisovo štipendijo. Tukaj je to napaka, a ne. In so samo vzvod, kako jo dobiti in 

otroci se prijavljajo ne zato, ker jih to res zanima, ampak zato, ker je to ključ do tega, da 

lahko dobiš Zoisovo štipendijo, za te, ki organizirajo, pa ni glavno vodilo, – kar mislim, 

da bi moralo biti, – da želimo otroke, da pogruntajo oziroma vidijo, da je matematika 

lahko ful zabavna, zanimiva, da so lahko v tem dobri, ampak [je vodilo,] da se toliko in 

toliko otrok prijavi in dobijo sredstva. Žal, tako je, to se je zdaj pokazalo letos, ko ni bilo 

možnosti izpeljati večine tekmovanj, Mislim, da smo iz MIZŠ-ja dobili podatek, da 

triinštirideset tekmovanj ni bilo izvedenih od vseh skupaj triinšestdeset, zaradi česar smo 

se mi tudi odločili, da se izjemni dosežki v tem letu ne bodo upoštevali. In zdaj, seveda 

je veliko nezadovoljstva, tudi s strani organizatorjev tekmovanj, so razni pritiski, da bodo 

[tekmovanja] izvedli vseeno, ampak pravim, samo zato, ker pač pripelje nek manko. 

Predsednica DOS-a pa je v tem okviru po eni strani izpostavila tudi prednost tekmovanj v 

njihovi objektivnosti, čeprav je po drugi strani poudarila tudi njihove pomanjkljivosti zaradi 

neupoštevanja različnih aspektov nadarjenosti (npr. na športnem ali umetniškem področju): 

Dejansko tekmovanja so najboljši način, da se prikaže nadarjenost tako čisto objektivno. 

Se pravi, imaš neko polo, jo rešiš, se prikaže, kako se uvrstiš v primerjavi z drugimi. 

Zaradi tega so v redu, ampak definitivno pa ne upoštevajo vseh drugih aspektov in ne 

vključujejo aspektov nadarjenosti na športnem ali pa umetniškem področju. Se mi pa zdi 

recimo to, da če dijak gre na vsa tekmovanja in recimo se ne odreže tako dobro, da to ni 

minus, ampak je to dejansko plus zaradi tega, ker se nekako preizkusi na več področjih, 

ugotovi, kako mu gre drugje in da lahko dejansko potem na podlagi tega tudi odkrije te 

svoje talente, ki jih ima in da to naprej nekako recimo proba dodelat. Ampak je pa velik 

problem, da dijaki ne hodijo sami po sebi na tekmovanja, ampak je neka skrita agenda v 

ozadju, kakor na primer štipendija. 

Tudi po mnenju predstavnice Študentske organizacije Slovenije je ocenjevanje posameznikov 

na tekmovanjih objektivizirano, kar naj bi pomenilo prednost, saj omogočajo primerljivost z 

ostalimi študenti, vendar pa se vsaka nadarjenost ne more izkazati preko tekmovanj: 

dosežki na področju tekmovanj lahko eden izmed izkazov nadarjenosti posameznika. Vsi 

vemo, da je prednost sodelovanja na tekmovanjih predvsem primerljivost z ostalimi 

posamezniki oziroma posameznimi študenti, zaradi tega, ker je ocenjevanje 

objektivizirano, naloge so enake in se naredi nek sistem, v katerega lahko potem vsi 

študentje padejo. Je pa res, da vse oziroma vsaka nadarjenost se ne more pokazati skozi 

tekmovanja. Je tudi to, da tekmovanja so trenutno izvajana samo na nekem omejenem 

naboru vsebin, področje, tako da tukaj ne zajamemo celotnega spektra nadarjenosti, o 

katerem smo prej govorili. (Intervju 8, ŠOS) 

S tem se je strinjala tudi zaposlena na Oddelku za trg dela in zaposlovanje pri MDDSZ 

So določeni pogoji, ki jih moraš izpolnjevat; če izpolnjuješ, si nadarjen in mi ti podelimo 

Zoisovo štipendijo, kakor koli temu rečemo. Menim pa sama, da trenutni pogoji, se pravi, 

to, na kakšen način mi rangiramo nadarjenost, ni najbolj pravi. /…/ Jaz mislim, da težko 
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je na podlagi samo učnega uspeha, in na podlagi nekih izjemnih dosežkov, ki smo jih mi 

tudi zelo ozko opredelili, [določiti, kdo je nadarjen]. /…/ se pravi, šport je padel ven, 

kultura oziroma recimo bolj umetnost, je tudi padla ven. Torej izjemne dosežke rangiramo 

oziroma jih vrednotimo samo, če so doseženi na področjih, ki so tudi sicer v šoli, se pravi 

matematika, fizika, kemija, biologija, torej predmeti, ki jih imamo tudi v osnovnošolskem 

in srednješolskem izobraževanju. Tako da mislim, da tu imamo manko, ne vem pa, kaj bi 

bil pravi način oziroma kako vrednotiti. (Intervju 3, MDDSZ) 

 

Nadalje je tudi direktorica direktorata za visoko šolstvo na MIZŠ izpostavila, da so izjemni 

dosežki iz tekmovanj eden možnih objektivnih kazalnikov, vendar ne nujno kazalnik 

nadarjenosti: 

se mi pa vendarle zdi, da ko ti razdeljuješ javna sredstva, moraš imeti neke objektivne 

kazalnike. In da ima nekdo dosežke par excellence na nekih lestvicah, na nekih odrih, je 

zagotovo eden od možnih objektivnih kazalnikov. Če pa je to definitivno kazalnik 

nadarjenosti, je pa zame to odprto vprašanje. Ker če si ti odličen matematik, ki dobiš 

Vegovo priznanje, ki greš potem na matematično olimpijado – ne vem, ali je to res 

nadarjenost ali je to samo odlično znanje matematike – ne vem, ne znam ločiti. In tukaj 

potem ostaja /…/ [vprašanje], kdaj nekaj opredelimo kot nadarjenost, kdaj nekaj 

opredelimo kot odlično znanje. Ker matematika, zlasti na teh tekmovalnih delih, je zelo 

eksaktna veda. In če imaš ti zelo dobro pridobljene veščine, je reševanje teh nalog lahko 

[enostavno]. /…/. In to vprašanje objektivnosti in to, da se ves čas sklicujemo, da nekaj 

je objektivno, nekaj ni objektivno, se meni že samo po sebi zdi problematično. In kot 

družba se mogoče [tega] tukaj ne zavedamo dovolj kritično. (Intervju 1, MIZŠ-1) 

Direktorica Sklada je poleg objektivnosti tekmovanj osvetlila tudi naslednji problem: 

 

S temi dosežki imamo mi malo problemov, pač največji problem je naredil Zavod za 

šolstvo. Ko Sklad odloča o dodelitvi štipendije, mi dejansko gledamo zakonsko normo, 

se pravi, gremo po črti, mi nimamo diskrecijske pravice ti ja, ti ne. In zaenkrat se nam 

zdi, da je to kar v redu. Najbolj objektivno. Pač, prinesi tiste papirčke in če jih imaš dovolj, 

pa če si nad črto, dobiš štipendijo. Zaenkrat. Če bi bil sistem drugačen, bi se dalo zadevo 

tudi drugače narediti. No, ampak zadeva je pač takšna, da je v tisti pravilnik – kaj se je 

zgodilo na Zavodu za šolstvo, ko so oni prejeli razpis za financiranje tekmovanj? – je 

noter padlo vse živo. Nam se ni zdelo prav; mislim, da je tudi Računsko sodišče gledalo, 

pa še nisem našla njihove ocene Računskega sodišča, kaj je bilo mnenje o tem razpisu za 

sofinanciranje tekmovanj; v tem delu je bilo tako, da je več kot polovico tekmovanj dobil 

Zavod za šolstvo kot inštitucija, ki je razpisala razpis. V stroko ne bom dvomila, ampak 

vseeno je pa dvomljivo, če ti daš ven razpis in potem več kot pol tekmovanj dobi tvoja 

lastna inštitucija. Mislim, da zdaj so naredili, da so dali spet nazaj na MIZŠ. Je pa recimo 

DMFA, – ko sem gledala njihova tekmovanja, kako, na kak način jih organizirajo, – ali 

pa ZOTKS – v bistvu povsod sodelujejo stari štipendisti, ki so študirali ali matematiko, 

fiziko in tako naprej – vedno jim pomagajo sestaviti pole, kontrolirati, delati. V bistvu, 

čisto tako, bom rekla, tri četrt na prostovoljni ravni, v bistvu ta entuziazem pomagati 
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mladim, da pridejo na te dosežke. Prav tako na mednarodno olimpijado, ko gredo, v bistvu 

jih ti entuziastično spodbujajo naprej. Tako da vidimo potem, da je tudi ta sistem 

tekmovanj narejen na tri četrt na prostovoljni zgodbi; ni nek sistem, ki bi to podpiral in 

rekel: to je to. (Intervju 7, Sklad-3) 

 

Izvleček: 

 

TEKMOVANJA (Ali menite, da so dosežki nadarjenih na tekmovanjih odraz njihove 

nadarjenosti?) 

 Kandidati za Zoisovo štipendijo hodijo na tekmovanja izključno zaradi Zoisove 

štipendije (Intervju 6, Sklad-2), torej je motivacija za udeležbo na tekmovanjih Zoisova 

štipendija. Tudi starši dejansko kličejo 'a to tekmovanje šteje?'. (Intervju 5, Sklad-1) 

 Spodbujanje udeležbe na tekmovanjih iz Vesele šole, matematike, fizike, logike, vendar 

ne prinesejo dodane vrednosti za razvoj nadarjenosti; obstaja veliko tekmovanj, ki 

izpolnjujejo pogoje po zakonu; na srednjih šolah ni veliko tekmovanj; tekmovanja niso 

bila narejena zaradi samih tekmovanj, ampak zato, da lahko dijaki in študenti dobijo 

Zoisovo štipendijo. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Tekmovanja so najboljši način, da se nadarjenost pokaže čisto objektivno, vendar ne 

upoštevajo vseh drugih aspektov nadarjenosti (npr. na področju športa in umetnosti); če 

se posameznik udeleži večjega števila tekmovanj in se na njih ne odreže tako dobro, je to 

minus, vendar je to plus, ker lahko odkrije svoje talente (Intervju 4, DOS) 

 Dosežki na področju tekmovanj so lahko eden izmed možnih načinov izkazov 

nadarjenosti posameznika; njihova prednost je omogočanje primerljivosti z ostalimi 

posamezniki, ker je ocenjevanje objektivizirano, vendar se vsaka nadarjenost ne more 

izkazovati preko tekmovanj; trenutno se tekmovanja izvajajo na nekem omejenem naboru 

vsebin. (Intervju 8, ŠOS) 

 Objektivni kazalniki pri podeljevanju sredstev in dosežki par excellence so zagotovo 

eden izmed možnih objektivnih kazalnikov. Vprašanje, ki ostaja, je, kdaj nekaj 

opredelimo kot nadarjenosti in kdaj nekaj opredelimo kot odlično znanje. (Intervju 1, 

MIZŠ-1) 

 Na tekmovanjih se vrednoti dosežke na področjih, ki so tudi sicer v osnovni ali srednji 

šoli (matematika, fizika, kemija, biologija) – tu imamo manko. Mislim, da ne spodbujamo 

otrok, da bi bili kreativni. Ker ko je enkrat Zoisova štipendija dodeljena za celotno raven 

izobraževanja, npr. za srednjp šolo, štipendije ni težko obdržati, saj ne rabiš iti na nobeno 

tekmovanje, ker je za nadaljevanje prejemanja pogoj bodisi povprečna ocena bodisi 

izjemni dosežek. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Največji problem je naredil Zavod za šolstvo, ker je dobil več kot polovico tekmovanj 

kot inštitucija, ki je razpisala razpis (za tekmovanja). (Intervju 7, Sklad-3) 

 

8.4.5 Šport, umetnost 
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V nadaljevanju so intervjuvanci na vprašanje, ali se v sedanjem sistemu financiranja posebnih 

dosežkov oziroma Zoisovega štipendiranja športno nadarjenim dijakom namenja ustrezna 

pozornost, podali nasprotujoče si odgovore:  

Glede športa so se pač odločili, da ga bodo dali stran in tisti glavni kriterij oziroma tisti 

glavni razlog zakaj, ki se je navajal in ki sem ga jaz tudi ponotranjila, je bil, da saj tisti, 

ki so izjemni v športu, imajo opcijo pridobiti štipendijo s strani Olimpijskega komiteja. 

Torej, če si res tako izjemen športnik, boš tam dobil štipendijo, zatorej Zoisove ne rabiš 

oziroma do nje nisi upravičen. To je ta glavni razlog, ki ga mi nekako tolmačimo in 

razlagamo vsem tistim, ki se pritožujejo, zakaj ne morejo pridobiti Zoisove štipendije, 

čeprav so, ne vem, zelo dobri košarkaši, rokometaši, plesalci in tako naprej. (Intervju 3, 

MDDSZ) 

Po mnenju naslednjega, je šport izpadel iz sistema štipendiranja posebnih dosežkov zaradi 

naslednjih razlogov:  

Ko imaš ti recimo primer plavalec v recimo kategoriji U-14. Plavalec ima na razpolago 

državno prvenstvo v prsnem, državno prvenstvo v hrbtnem, državno prvenstvo v 

delfinčku, državno prvenstvo v mešanih, potem ima pa državno prvenstvo na sto, dvesto, 

štiristo, petsto in tako naprej. In oseba, ki je iz vidika športa dobila Zoisovo štipendijo, jo 

je ponavadi dobila iz enega državnega tekmovanja in je bil recimo državni prvak v 

prsnem, državni prvak v hrbtnem in pa državni prvak recimo v štafeti. In on je dobil tri. 

Jaz rečem odličen, tukaj smo si na jasnem. Odličen. Ampak če si mu hotel z vidika znanja 

in raziskovanja parirati, si moral imeti Cankarjevo, Preglovo, Vegovo na državnih. Se 

pravi, če si hotel športniku parirat – samo zato, ker je plaval, pa veva da je to čisto 

drugačna nadarjenost, ampak nekdo je moral biti dober tako v matematiki kot v 

slovenščini, kot v ne vem, fiziki, kemiji, biologiji. In je porabil za ta tri državna prvenstva 

veliko več časa kot pa športnik z enim tekmovanjem. /…/ Ne podcenjujem [dosežkov] 

športnikov, jih pa nikoli nisem enačila z znanjem in raziskovanjem. /…/ Tako da potem 

smo dali še šport ven [iz sistema Zoisovega štipendiranja], ki ni primerljiv. Umetnost pa 

je, ampak smo rekli, da mora bit pač razstava, da bo to znanstvenoraziskovalno delo v 

Cobiss-u. Ampak še enkrat poudarjam: vse zgodbe Zakona o štipendiranju so bile 

pokljukane s strani Študentske organizacije Slovenije. Tudi predlog, da vzamemo izjemni 

dosežek kot prvo merilo, je predlog Študentske organizacije Slovenije. (Intervju 7, Sklad-

3) 

Po drugi strani sta predstavnici ŠOS-a in DOS-a mnenja, da se športnemu in umetniškemu 

področju namenja premalo poudarka:   

Meni se zdi, da je veliko preveč poudarka na tem akademskem uspehu, za umetniško in 

športno področje pa dejansko ni nekih tekmovanj ali pa natečajev. Mogoče za umetniško 

še; na slovenističnem področju je veliko tekmovanj, recimo Cankarjevo, razne te izdelke, 

ki oddajaš, pa se ti potem štejejo, se mi zdi pa da na športnem in na drugih področjih 

znotraj umetniškega je pa veliko premalo poudarka. (Intervju 4, DOS) 

Menimo, da se dosežki na področju športa in umetnosti premalo upoštevajo; sicer se 

upoštevajo izjemni dosežki na različnih področjih, tudi umetnostnih, ampak je pa še 

vedno pogoj, da mora štipendist imeti visoko povprečno oceno v svojem izobraževalnem 

procesu, kar pa ni nujno povezano. Torej, lahko je nekdo super umetnik, likovnik, pa še 

to ne pomeni, da ima visoko povprečje na izobraževalni ustanovi. (Intervju 8, ŠOS) 
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Izvleček: 

 

ŠPORT, UMETNOST  (Ali se po vašem mnenju v sedanjem sistemu financiranja 

posebnih dosežkov oziroma Zoisovega štipendiranja športno nadarjenim dijakom namenja 

ustrezna pozornost?) 

 Tisti, ki so izjemni v športu, imajo možnost pridobiti štipendijo preko Olimpijskega 

komiteja; šport smo dali ven iz sistema Zoisovega štipendiranja zato, ker izjemni dosežki 

na področju športa niso primerljivi z dosežki iz področja znanja in raziskovanja (Intervju 

7, Sklad-3) 

o Primer plavalec v kategoriji U-14: oseba, ki je z vidika športa dobila Zoisovo 

štipendijo, jo je dobila iz enega državnega tekmovanja (npr. prvak v več različnih 

kategorijah), kar pomeni, da si moral imeti z vidika znanja in raziskovanja imeti 

Preglovo, Cankarjevo, Vegovo, Preglovo priznanje), da si pariral kandidatu s 

športnimi dosežki 

 Predlog, da je izjemni dosežek prvo merilo, je predlog ŠOS-a. (Intervju 7, Sklad-3) 

 Premalo poudarka na športu in umetnosti, preveč poudarka na akademskem uspehu; za 

umetnostno in športno področje dejansko ni nekih tekmovanj oziroma natečajev. 

(Intervju 4, DOS) 

 Sicer se upoštevajo izjemni dosežki na različnih področjih, tudi umetnostnih, ampak je 

pa še vedno pogoj, da mora štipendist imeti visoko povprečno oceno v svojem 

izobraževalnem procesu, kar pa ni nujno povezano. (Intervju 8, ŠOS) 

 

8.4.6 Združevanje/izključevanje štipendij  

V kontekstu vprašanja o združevanju štipendij (Ali menite, da sedanji sistem uspešno oziroma 

optimalno izrablja to možnost kombiniranja različnih štipendij?) so bili podani razlogi, zakaj 

Zoisova štipendija ni združljiva z državno oziroma kadrovska je združljiva z Zoisovo:: 

Po mnenju predstavnice MDDSZ: 

vem, da osnovno je to, da ne želimo dvojnega financiranja oziroma dvojnega 

sofinanciranja. Recimo, zaradi tega tudi ni mogoče, če imaš subvencionirano karto, ne 

moreš imeti dodatka za bivanje. Kljub temu, da ti s tem sredstvo daje MIZŠ, je to iz istega 

budžeta, se pravi, je to država, in torej omogočimo ti eno, ne pa obojega. Ker mi smo pač 

tako fajn in smo super država, ki ti omogoča različne stvari na različnih področjih, ampak 

vseeno [tega] pa ne, da bi jih kar vseeno kar malo uporabil, recimo da je to tako vodilo. 

(Intervju 3, MDDSZ) 

Nadalje, po besedah zaposlene na Oddelku za Zoisove štipendije je   

Zoisova je tako ali tako združljiva z vsemi ostalimi, razen z državno, čeprav tudi tu je 

mogoče vprašati se, zakaj ne more biti nekdo nadarjen in v slabšem socialnem položaju. 

Če je lahko združljiva z občinsko, vsaj z naše strani, ali pa s kadrovsko, ne vem, zakaj ne 

bi bila z državno. (Intervju 6, Sklad-2) 

Po besedah naslednje zaposlene iz oddelka je bil v prejšnjem sistemu temu namenjen 

korekcijski faktor dodatek na dohodek:  
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Včasih je bil tisti korekcijski faktor tudi pri Zoisovi štipendiji, da so dobili dodatek na 

dohodek /…/, lahko so uveljavljali ta dodatek. To pomeni, da če so bili iz socialno 

šibkejših družin, so dobili še dodatek zato, da na koncu koncev državna ni prišla višja od 

Zoisove. Tisti korekcijski faktor je bil, tisto za moje pojme ni bilo slabo. Sicer je nam pač 

več dela in komplikacij povzročilo  - to definitivno, ampak zakaj ne bi nekdo, ki izhaja iz 

socialno šibkejšega okolja in je nadarjen, dobil tudi tisti dodatek še za to. Ker ta dejansko 

ga rabi, če govorimo seveda o poštenih podatkih, ki jih dobivamo. Ampak drugače se pa 

[sedaj] pač vlagatelj odloči za državno štipendijo, če je višja. Ja, jasno, da se odločiš za 

višjo štipendijo, no, kje pa sem se pa najde tudi takšen, ki raje obdrži Zoisovo, ker se mu 

zdi to elitna štipendija. To je čisto odločitev posameznika. (Intervju 5, Sklad-1) 

V zvezi s tem je direktorica Sklada poudarila, da je vlagateljem dana možnost, da izbirajo med 

državno in Zoisovo štipendijo: 

Zoisove štipendije niso namenjene enakosti. Mi jih vse vloge probamo enako obravnavat, 

niso pa namenjene enakosti. Ker ko so bile Zoisove štipendije še dane na cenzus staršev, 

so dejansko otroci, ki pa izhajajo iz bolj situiranih družin, izpadli iz Zoisovega 

štipendiranja. Ker si ta prvo vzel rang socialne, se pravi statusa družine, in potem šele vse 

ostalo, to pa ni v redu. To pa res ni v redu. Tako da smo potem raje to naredili, se pravi, 

da nekdo lahko izbira med državno in Zoisovo. Dobro, za Zoisovo boste imeli fiksen 

znesek, pri državni je odvisno, v katerem delu padeš noter. Smo jim dali pa dodatek za 

uspeh, ki pa ni pogojen s tekmovanjem. Se pravi, samo predložiš uspeh, da si pač priden, 

da ti dobro gre in takrat pač glede na oceno dobiš dodatek in to je tudi pri državnih na 

visokošolski ravni. Ker tam je pa državnih vseeno v temu delu veliko več kot recimo 

Zoisovih. V bistvu ravno zaradi tega, ker se z univerzami ne moremo pogovorit, da bi ene 

sisteme tekmovanj naredili ali pa nekaj, kar bi bilo primerljivo s tekmovanji na področju 

osnovnih šol ali pa srednjih šol, da bi oni nekaj tam naredili, pa se pač študenti odločajo, 

da gredo kar po državno štipendijo. No, in tam jim pač tista ocena jim prinese – mislim 

da je največ petinštirideset evrov, pa se nabere. Saj ko enkrat vse skupaj sešteješ, se 

nabere, no. Tako da ja – nezdružljivo. Združljiva ni Zoisova samo z državno, z vsemi 

ostalimi je. Tudi z recimo študijem v tujini je. Tako da imaš lahko vse. (Intervju 7, Sklad-

3) 

 

Poleg tega pa je izpostavila problem vračila štipendije, ki se je pojavil pri sočasnem prejemanju 

kadrovske in državne štipendije:  

 

Problem pa je – to smo videli pa pri kadrovskem štipendiranju, ko so si dijaki recimo 

pridobili državno in pa kadrovsko. In če se ti slučajno zgodi, da padeš, da se ti zalomi in 

to tako korenito zalomi, so zneski ogromni za vračilo. In zdaj, če rečeš, da je državna 

štipendija socialna štipendija in daš zraven še kadrovsko štipendijo, ki je praviloma tam 

okrog tristo evrov na mesec – pa dava tule sto pa tristo pa je potem štiristo; in zdaj da 

recimo pogledamo, da imata oba starša tam okrog minimalne plače in da moraš vračat 

tam okrog sedem tisoč evrov, je kar šok za familijo. In tako da to združevanje štipendij – 

res če nisi garantiran…. Jaz vedno rečem tako, ko se starši recimo na nas obračajo, pa mi, 

ko recimo gremo predstavljat Zoisove štipendije na te tržnice srednjih pa osnovnih šol, 

jim vedno staršem povemo: dajte prej razmislit, ne iti z glavo skozi zid, samo da bo tam 
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nekaj denarja na onem koncu, pol bodite vsaj toliko prepričani, da je otrok vsaj toliko, da 

vsaj konča! Saj nobenega ne zanima, ali bo to pet dvojk ali bo to deset petk, sam da ni šut 

na šut na šut. Samo to. In ja, tam se je pokazal problem združevanja štipendij. (Intervju 

7, Sklad-3) 

 

Nadalje je poudarila, da je nezdružljivost Zoisove in državne štipendije pogajalska zgodba s 

ŠOS-om:   

 

Je pa recimo – če sva zdaj pri združevanju štipendij – osnovna zgodba, ki jo nismo mogli 

ŠOS-u razložit – oni so rekli, da mora biti štipendija  – govoriva zdaj predvsem o 

študentih, ker njih dijaki niso zanimali – v višini minimalne plače. To je bila njihova 

štartna osnova. In potem smo mi rekli, kje oni živijo? Mislim da oseba, ki dela in ima 

zraven še dva otroka in dobiva minimalno plačo, nikoli noben socialni transfer ne prinese 

še ene minimalne plače zraven. In vi bi radi pa imeli študentske bone, prevoz, subvencijo 

bivanja, štipendijo v višini minimalne plače, brezplačen študij? Ampak mislim, da smo 

rabili dve leti, da smo iz tega ven prišli. No, in tudi njihov predlog je bil potem ta 

združevanje štipendij, izpogajano je bilo, da se Zoisova in državna ne kombinirata, s 

pogojem da se dvigne za uspeh pri državni štipendiji. To je bila čisto pogajalska zgodba. 

(Intervju 7, Sklad-3) 

 

Izvleček: 

 

ZDRUŽEVANJE/IZKLJUČEVANJE ŠTIPENDIJ (Ali menite, da sedanji sistem 

uspešno oziroma optimalno izrablja možnost kombiniranja različnih štipendij?) 

 Osnovno pri Zoisovem štipendiranju je to, da mi ne želimo dvojnega financiranja oziroma 

sofinanciranja, ker gre za sredstva iz istega budžeta – države, zato se lahko omogoči eno 

ali drugo (tj., ali Zoisovo ali državno štipendijo). (Intervju 3, MDDSZ) 

 Zoisova štipendija je združljiva z vsemi ostalimi štipendijami, razen z državno štipendijo, 

čeprav se je tu mogoče vprašati, zakaj nekdo ne more biti nadarjen in v slabšem položaju? 

Oziroma če je Zoisova štipendija združljiva z občinsko in kadrovsko, zakaj ne tudi z 

državno štipendijo? (Intervju 6, Sklad-2) 

 V prejšnjem sistemu je obstajal korekcijski faktor tudi pri Zoisovi štipendiji – da so 

kandidati uveljavljali dodatek na dohodek, ki so ga dobili zato, da državna štipendija ni 

bila višja od Zoisove štipendije. (Intervju 5, Sklad-1) 

o Zakaj ne bi nekdo, ki prihaja iz socialno šibkega okolja, dobil še dodatek na 

dohodek? Ker ta ga dejansko rabi. (Intervju 5, Sklad-1) 

o Vlagatelj se raje odloči za državno štipendijo. Če je višja – redki se odločijo za 

Zoisovo štipendijo, tisti, ki jo obdržijo, jo obdržijo zato, ker je elitna. (Intervju 5, 

Sklad-1) 

 Obstaja možnost, da se kandidati odločijo za obe štipendiji; v prejšnjem sistemu so izpadli 

vlagatelji iz bolj situiranih družin, ker se je upošteval status družine; v sedanjem sistemu 

je pri državni štipendiji dodatek na uspeh, ki ni pogojen s tekmovanjem; na področju 

visokega šolstva je veliko več državnih štipendij, ker ne obstaja sistem tekmovanj; pri 
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združevanju npr. kadrovske in državne štipendije se lahko pojavi problem vračila 

štipendije (Intervju 7, Sklad-3) 

 Nezdružljivost Zoisove in državne štipendije je primer pogajalske zgodbe s ŠOS-om. 

(Intervju 7, Sklad-3) 

 

8.4.7 Starostni pogoj 28 let   - meja za pridobitev Zoisove štipendije 

 

Glede ustreznosti starostnega pogoja 28 let, ki ga opredeljuje Zakon o štipendiranju, so 

sogovornice povedale naslednje:  

Po mnenju predstavnice MIZŠ gre za tehnicistično letnico, ki ni znanstveno opredeljena in je 

vezana na biološko zamejevanje: 

Jaz mislim, da je 28 let je pač neka tehnicistično zastavljena letnica, ki po mojem nima 

nobenih znanstvenih podlag. /…/ Zakaj nekdo pri devetindvajsetih ni več upravičen, 

zakaj nekdo pri tridesetih, pa gre dejansko zgolj za 24 mesecev razlike? Ampak poanta, 

ki nastopi, ali pa nek moment, ki nastopi na tej točki, je pa mogoče bolj relevanten, in 

sicer ti si pri devetindvajsetih letih veliko bolj izkušen kot pri sedemnajstih, kar pomeni, 

da boš ti pri tvojih odgovorih znal uporabljati svoje izkušnje, in toliko več nekih naravnih 

danosti, ki jih imaš, zaradi tega, ker si ti pri devetindvajsetih letih naredil za 

devetindvajset let določenih operacij. To biološko zamejevanje, teh osemindvajset je 

zame pač tako, da neka letnica mora biti in ta letnica je na nek način vpisana. Ampak 

zato, ker mi kot policy-maker, kot zakonodajalec, moramo na neki točki reči, da moramo 

neko pravico dodeljevati. Zdaj, kaj pa je ta mehanizem, da se ta pravica neha dodeljevati? 

Lepo prosim, pokažite mi enega akademika, ki bo študentu pri petindvajsetih ali pa pri 

štiridesetih rekel: 'uau, ta je pa izjemno nadarjen, dajmo ga predlagat za Zoisovo 

štipendijo'. In se spet vrnemo k vprašanju Zoisove štipendije in njenega osnovnega 

namena, ali je to še vedno – in jaz vztrajam, da še vedno je – socialno-ekonomski korektiv. 

To ni /…/ nek blazen stimulus, da bi človeku lajšal študij. Ker tudi njena višina ni taka, 

da bi se o njej lahko pogovarjali kot o nekem blaznem državnem pripoznavanju 

spodbujanja tega talenta. Konec koncev ta štipendija traja za čas študija – ok, kaj pa 

potem? Kaj smo pa potem s tem talentirancem naredili? Ali smo tega talentiranca posebej 

integrirali na trg dela ali pa v nek širši sistem? Na kakšen način potem spodbujamo tega 

talentiranca? Če smo ga že pripoznali kot nadarjenega, ga kot takega označili, ga kot 

takega spremljali,  - pa ga tudi nismo, ampak recimo, da tehnično gledamo ga spremljamo 

– zakaj se potem od tega človeka ob diplomi poslovimo? (Intervju 1, MIZŠ-1) 

Ker 

če se pogovarjamo o Zoisovih štipendijah, je treba vseeno spodbuditi nekoga, ki je 

talentiran, da čim prej diplomira, doštudira, doktorira, karkoli, in vstopi na trg dela. In 

Zoisove štipendije niso to, da ti iščeš talent – zdaj bom sama sebe negirala. Zagotovo se 

izkaže, da v določenem obdobju življenjskem imaš ti nove talente in bi lahko prispeval k 

razvoju družbe. Ampak jaz jih vidim primarno predvsem, da se pri prvem študiju 
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posamezniku omogoči, da preseže samega sebe. In potem bo to delal v celotnem 

življenjskem obdobju, sklepam da. (Intervju 2, MIZŠ-2) 

V nasprotju s tem je predstavnica Študentske organizacije Slovenije poudarila, da zaradi 

zamejevanja na 28 let Zoisove štipendije ne upoštevajo načelo vseživljenjskega učenja 

(oziroma načela enakih možnosti za izobraževanje na prvi in drugi stopnji študija kadarkoli 

v življenju, kot to opredeljuje ReNPVŠ11-20): 

Ta določen starostni pogoj, ki je v zakonu zapisan, ne sledi načelom vseživljenjskega 

učenja, na kar smo mi tudi že opozarjali pristojno ministrstvo, torej Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve in enake možnosti. Ampak ni to edina pomanjkljivost sistema 

štipendiranja. Kot že omenjeno, na Študentski organizaciji spodbujamo to vseživljenjsko 

učenje, tudi podpiramo vse študente, ki se v svojih kasnejših oziroma nekonvencionalnih 

letih odločijo za študij. (Intervju 8, ŠOS) 

Izvleček: 

 

STAROSTNI POGOJ 28 LET (Ali je po vašem mnenju ustrezno, da se z zakonom določa 

starostni pogoj 28 let za pridobitev (Zoisove) štipendije?)  

 Gre za tehnicistično, ne znanstveno postavljeno letnico; neka letnica mora biti in ta 

letnica je na nek način vpisana; gre za biološko zamejevanje s strani zakonodajalca, ki 

mora neko pravico na neki točki nehati podeljevati (Intervju 1, MIZŠ-1) 

o Tu se odpira vprašanje namena Zoisove štipendije: ali je to še vedno socialno-

ekonomski korektiv? Zoisova štipendija ni neko državno prepoznavanje in 

spodbujanje talenta, saj traja za čas študija – kaj pa potem? (Intervju 1, MIZŠ-1) 

 Cilj Zoisovega štipendiranja je, da se čimprej zaključi študij. (Intervju 2, MIZŠ-2) 

 Ta določen starostni pogoj 28 let ne sledi načelom vseživljenjskega učena, kar je ŠOS 

opozarjal ministrstvo; ŠOS spodbuja vseživljenjsko učenje in tudi podpira študente, da 

se za študij odločajo v kasnejših oziroma nekonvencionalnih letih. (Intervju 8, ŠOS) 

 

8.4.8 Doktorski študij in Zoisove štipendije 

 

Na vprašanje o tem, ali bi bilo potrebno obstoječo politiko sofinanciranja doktorskega študija 

dopolniti z Zoisovimi štipendijami? so udeleženke intervjujev podale naslednje odgovore:  

Direktorica Sklada je v zvezi s tem pojasnila, da je ideja Zoisovih štipendij na doktorskem 

študiju želja Študentske organizacije Slovenije:  

Tam notri [v mnenju ŠOS k spremembam Zakona o štipendiranju] je točno želja 

Študentske organizacije. Ker njihova ideja je bila tudi da bi se štipendiral doktorski študij. 

In takrat smo mi rekli, da ne, da pač krepimo to, da bi doktorati morali biti izjema, ne 

pravilo. Pri nas to niso. /…/ Takrat smo vztrajali pri tem, da se doktorski študij pač 

izvzame. Če se gre v tujino, se lahko dobi štipendijo pri Ad Futuri, kakorkoli že, 

raziskovalci so nekateri že zaposleni in potem dobijo [plačo], zakaj bi potem [štipendirali 
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še preko Zoisovih štipendij]? Ker je preveč še drugih shem, zakaj bi zdaj še to naredili? 

(Intervju 7, Sklad-3) 

V nasprotju s tem je predstavnica ŠOS-a v intervjuju (pričakovano) potrdila, da bi bilo treba 

obstoječi sistem financiranja doktorskega študija dopolniti s štipendijsko politiko 

še posebej zato, ker doktorski študij je plačljiv, razen v primerih kakršnegakoli 

sofinanciranja, kar pa ni neka dolgoročna rešitev. Tako da tukaj bi bilo smiselno karkoli 

urediti v tej smeri, seveda pa potem tudi povišati financiranje Zoisovih štipendij oziroma 

obseg upravičencev. (Intervju 8, ŠOS) 

Vodja Sektorja za visoko šolstvo pri MIZŠ pa je v okviru odgovora na vprašanje o dopolnitvi 

sofinanciranja doktorskega študija s štipendijsko politiko utemeljila, da je pri tem 

pomembno upoštevati avtonomijo visokošolskih zavodov:  

Razvoj doktorskega študija je zelo prepuščen univerzam, in v zadnjih letih se v bistvu 

razdelijo –temu se reče 'lump sum' sredstva, namenjena za doktorski študij, – na podlagi 

kazalnika, ki je število doktorandov, znotraj tega pa univerza sama odloči, koga bo 

financirala in koga ne. Nekatere imajo razpis, nekatere prepuščajo svojim članicam, 

potem denarja ni dovolj za vse, morajo prepoznati talent na področju doktorskega študija. 

Je pa res, da se spet zelo uporabljajo normirani podatki – več ali manj, ko se vpišeš v 

doktorski študij, se vpišeš z nekimi podatki predhodnega študija in to upoštevajo ali pa 

tudi dosedanje znanstvene dosežke. Tako da ja, sami odločajo, koga financirajo, ni pa tu 

neke revolucije, ker jaz mislim, da vseeno mora biti tudi družba zrela, da sprejema 

odločitev univerze, koga se odloči, da bo prepoznala kot nadarjenega in čim je en užaljen 

in gre tožit, žal smo tak sistem, potem gredo raje malo bolj konzervativno naprej. Tako 

da na področju doktorskega študija zagotovo ima univerza vedno strožja pravila, kako 

potem prideš do doktorskega študija na način, da moraš imet mentorja, da moraš vnaprej 

pokazat motivacijo, na ta način. (Intervju 2, MIZŠ-2) 

Izvleček: 

 

DOKTORSKI ŠTUDIJ IN ZOISOVE ŠTIPENDIJE (Ali bi bilo po vašem mnenju 

obstoječo politiko sofinanciranja doktorskega študija treba dopolniti z Zoisovimi 

štipendijami?) 

 Ideja o Zoisovih štipendijah na doktorskem študiju je želja ŠOS-a, ki ni bila uslišana, saj 

se krepi to, da bi morali biti doktorati izjema, ne pravilo, saj obstaja dovolj drugih shem 

(npr. štipendije Ad Futura, Mladi raziskovalec ipd.), zato Zoisove štipendije na 

doktorskem študiju niso potrebne (Intervju 7, Sklad-3) 

 Doktorski študij je plačljiv, – razen v primerih kakršnegakoli sofinanciranja, kar pa ni 

neka dolgoročna rešitev, – zato obstaja potreba po povečanju Zoisovih štipendij in števila 

upravičencev (Intervju 8, ŠOS)  

 Razvoj doktorskega študija je zelo prepuščen univerzam; Univerza se sama odloči, koga 

bo financirala, mora prepoznati talent, čeprav se uporabljajo predvsem normirani podatki 

ob vpisu na doktorski študij – podatki predhodnega študija in dosedanji znanstveni 

dosežki. (Intervju 2, MIZŠ-2) 
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8.4.9 Povezovanje Zoisovih štipendij s trgom dela, politika štipendiranja deficitarnih 

poklicev  

 

V kontekstu vprašanja o povezovanju Zoisovih štipendij s trgom dela je zaposlena na 

Direktoratu za trg dela in zaposlovanje pri MDDSZ izpostavila problem pomanjkanja politične 

volje na tem področju in hkrati tudi potrebo po medsektorskem povezovanju različnih 

ministrstev: 

to nam manjka, vam čisto po pravici povem, to manjka. Mi nimamo zaenkrat, ni bilo 

nikoli niti recimo temu politične volje, da bi se kdo s tem področjem ukvarjal ali pa da bi 

si to želel. Bila je v preteklem letu neka tendenca oziroma želja s strani takratnega 

državnega sekretarja in se mu je zdelo to zelo dobro in smotrno, da bi naredili to povezavo 

[štipendij s trgom dela], predvsem ker je bilo veliko težav s temi deficitarnimi 

štipendijami. Da bi v bistvu morali to dobro povezat – ravno zato –, in kakšne so potrebe 

na trgu in kaj pričakujemo. Kar je pa velik projekt, ki se ga noben ne loti oziroma je 

potrebna povezava različnih sektorjev, pa mogoče tudi medresorsko, se pravi različna 

ministrstva, in zaenkrat te volje še ni bilo, je pa zagotovo potreba, se strinjam. Mogoče bi 

že samo mi – s tem kar imamo z Zavodi za zaposlovanje, ki potem pač padejo v naš 

direktorat, – lahko nekaj [naredili] – saj na podlagi tega tudi delamo. Se pravi, ko delamo 

za deficitarne štipendije, ko delamo izbor deficitarnih poklicev, vse podatke dobimo iz 

Zavoda za zaposlovanje. Torej se posvetujemo, kje je manko, kje se je povečevalo, kje se 

je mogoče v zadnjih letih petih odkar imamo določena področja ali pa poklic se je zapolnil 

oziroma je manj brezposelnosti, in na podlagi tega potem določimo za naslednjih pet let 

te poklice, ki se z razpisom vsakoletno še bolj konkretizirajo. (Intervju 3, MDDSZ) 

Glede politike štipendiranja deficitarnih poklicev, kjer Vlada podpira financiranje deficitarnih 

poklicev na področju srednješolskega izobraževanja, ne pa npr. v okviru terciarnega 

izobraževanja,  so bile sogovornice naslednjega mnenja: 

Zaposlena na MDDSZ je npr. obrazložila, da  

ko rečeš politika štipendiranja, se vsakemu z zdravo kmečko logiko zdi, da spadajo tu vse 

stopnje in vse štipendije, ne pa samo deficitarnost. Tega v zakonu – če greš bolj podrobno 

brati, ni. Zato se tudi ta dokument v bistvu nanaša res samo na deficitarne štipendije. Tako 

da je bil v bistvu to malo slab izbor besed, obenem pa mogoče fino, da to vzbudi pri 

različnih, tako kot pri vas, pa mogoče pri nas, da začnemo razmišljati o tem: 'ok, to pa je 

širši pojem, mogoče bi mogli pa to širše urediti'. Tako da se zagotovo strinjam z vami – 

za vse stopnje, za vse vrste izobraževanj. (Intervju 3, MDDSZ)  

Zaposlenima na Oddelku za Zoisove štipendije je bilo v tem okviru zastavljeno vprašanje glede 

obstoja združevanja Zoisove štipendije s štipendijo za deficitarne poklice, na katerega je bil 

odgovor naslednji: 

prav veliko ne [tj., ni veliko primerov tovrstnih povezovanj, ker] tukaj gre za dve čisto 

različni populaciji. Zoisove štipendije nam prevladujejo – če govorimo o dijakih, nam 

krepko prevladujejo gimnazijci. Deficitarne štipendije so pa praviloma triletni programi 

in če že govorimo o Zoisovih štipendijah kot za tiste najuspešnejše dijake in študente, ti 

ne hodijo na triletne programe. Zgodi pa se – teh pa imamo par primerov. Ker da bi v 
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prvem letniku obe štipendiji dobil, je res zelo, zelo redko. Kakšen posameznik. (Intervju 

5, Sklad-1) 

Ker če bi bile mogoče te deficitarne štipendije za štiriletne programe in šole, bi mogoče 

bilo [več povezovanja]  - strojni tehniki, računalniški tehniki in tako naprej. Čeprav tega 

ni toliko. Gimnazija je za dijake glavna. (Intervju 6, Sklad-2) 

Če bi še tam [na terciarni ravni] bilo - to pa ja, uh, to bi pa bilo [veliko primerov 

združevanj obeh štipendij]. Seveda. Nekaj imamo tudi takih, ki se križajo, ampak mislim, 

da so to bolj tisti, ki so potem dobili Zoisovo štipendijo; deficitarno so dobili pač pri vpisu 

v prvi letnik, Zoisovo pa pri vpisu v višji letnik. Ker so pač izjemni v svoji populaciji. 

Recimo, imamo eno frizerko, ki izstopa med svojimi sošolci in je tam dosegla izjemni 

dosežek na državnem tekmovanju – ne vem katerem, in je pridobila lahko še Zoisovo. 

Takih primerov triletnih šol Zoisovih štipendistov imamo zelo malo, so bolj posamezniki, 

se jih pa nekaj vseeno najde. Ampak večina je pridobila sredi ravni izobraževanja, ne za 

prvi letnik, ampak kasneje. (Intervju 5, Sklad-1) 

Po drugi strani je bil s strani predstavnice MIZŠ-ja odgovor na vprašanje povezovanja Zoisovih 

štipendij s tistimi za deficitarne poklice: 

Ravno pred časom sem gledala podatke in uradno v visokem šolstvu nimamo v Sloveniji 

deficitarnih poklicev. Imamo pa /…/ prijave na prvi prijavni rok, se pravi diplomski 

študij, in tam se vidi, kje bo omejitev vpisa. Poklici, ki bi morda imeli primanjkljaj kadrov 

običajno niso razlog, da ne bi imeli dovolj študentov glede na razpisana mesta, pa da ne 

bi znali izbirati. /…/ Ugotavljamo, da tam, kjer so mesta, kjer so deficitarna področja, se 

potem zelo trudijo za študente, razumljivo, in potem pridobijo študente, ki morda cenijo 

to, da se profesorji trudijo z njimi. Nisem pa zasledila, da bi iz tega razloga izbirali med 

boljšimi nadarjenimi, edino, kar smo imeli pa pogovorno – nismo naredil analize ali pa 

česa, - je pa v tem, da profesorji ugotavljajo, da so motivirani posamezniki. Se pravi, spet 

ne govorimo o nadarjenih kot nekaj posebnega, ampak spet, mogoče v pravem smislu 

dosežeš več, ker se vsak oziroma institucija z njimi individualno ukvarja. (Intervju 2, 

MIZŠ-2) 

Izvleček: 

 

POVEZOVANJE ZOISOVIH ŠTIPENDIJ S TRGOM DELA, POLITIKA 

ŠTIPENDIRANJA DEFICITARNIH POKLICEV (Kakšen je vaš pogled na možnosti 

povezovanja Zoisovih štipendij s trgom dela oziroma o politiki štipendiranja (izključno) 

deficitarnih poklicev?) 

 Politika štipendiranja (deficitarnih poklicev) bi morala veljati za vse stopnje in vse 

štipendije in ne samo za deficitarne; gre za malo slab izbor besed; to nam manjka, kar pa 

je velik projekt, za katerega je potrebna povezava različnih sektorjev. (Intervju 3, 

MDDSZ) 

 Uradno v visokem šolstvu nimamo v Sloveniji deficitarnih poklicev. (Intervju 2, MIZŠ-

2) 

 Združevanje Zoisovih štipendij in štipendij a deficitarne poklice: ni veliko povezovanj, 

ker gre za dve čisto različni populaciji (gimnazijci, dijaki triletnih poklicnih šol) (Intervju 

5, Sklad-1);  
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o Če bi bile štipendije za deficitarne poklice v 4-letnih programih oziroma v 

terciarnem izobraževanju, bi bilo tega povezovanja več (Intervju 5, Sklad-1), 

(Intervju 6, Sklad-2) 

o Med prejemniki štipendije za deficitarne poklice so tudi prejemniki Zoisove, 

vendar je tovrstnih primerov izjemno malo, kakšni posamezniki, ki slednjo 

pridobijo sredi ravni izobraževanja (Intervju 5, Sklad-1) 

 

8.4.10 Spremljanje Zoisovih štipendistov 

 

Dodatno so predstavnice Sklada izpostavile tudi problem (ne)spremljanja zaposlitve Zoisovih 

štipendistov po zaključku izobraževanja: 

to povezovanje Zoisovih štipendij s trgom dela je tudi v bistvu nam neznanka prav zato, 

ker /…/ mi ne spremljamo štipendistov, ker nas niti ne sme zanimati v takem sistemu, kot 

ga imamo, kaj se potem s štipendistom zgodi. Nam čim štipendist sporoči: 'sem zaključil 

zadnji letnik', je za nas zgodba zaključena. Včasih bi bilo najbrž zanimivo videti, kaj in 

kako, ali se res zaposlujejo na področju, za katere smo jih štipendirali ali je bilo čisto kaj 

drugega, ali se zaposlujejo pri nas ali v tujini. Ampak trenutno nimamo podlage, da bi to 

lahko spremljali. (Intervju 5, Sklad-1) 

Mi ne spremljamo štipendistov po tem, ko zaključijo izobraževanje, in nekako nimamo 

občutka, kaj se zgodi z njimi, kaj počnejo, kako napredujejo in pač podobne stvari, 

kolikokrat gredo v tujino ali kaj podobnega. (Intervju 6, Sklad-2) 

Torej, 

ne vemo, kam se Zoisi zaposlujejo, ne vemo tudi, kam se zaposlujejo tudi štipendisti za 

državne štipendije, malo se nam sanja, kam se zaposluje Ad futura, še posebej tisti, ki se 

nočejo vrnit. Tako da, dobro, teh podatkov nimamo, nimamo pa nekaj, kar bi se lahko 

naslonil, pa rekli to je to in tudi nimamo ukrepov, ker nimamo kam te ljudi dat. Ne more 

biti [spremljanja], ker zakonodaja to prepoveduje./…/ Do takrat, ko v Sloveniji ne bomo 

imeli možnost narediti longitudinalne študije, do takrat ne bomo vedeli, kakšen je izplen. 

In isti problem imam jaz recimo pri štipendijah Ad futura. /…/ Se pravi, nikjer sistem, 

recimo, prideš ti na srednješolski nivo, ko prideš na univerzitetni nivo, nikjer ni vzvoda, 

da bi nekdo vedel, ali ima Zoisovega štipendista ali ga nima. /…/ Ampak če se sam ne 

deklariraš za Zoisovega štipendista, ti nimaš pregleda nad tem. Recimo, enkrat se 

pogovarjamo s tistim inštitutom, /…/ kjer so dobili mednarodno priznanje, neka nagrada 

je padla za en tim študentov pa tega gospoda profesorja. In sem rekla: vau! In jaz pokličem 

in ga dobim in sem rekla: zdaj mi pa povejte, ker bi radi malo pogledali, koliko imate 

Zoisovih štipendistov. In on /…/ pravi: 'joj, a veste, da sploh ne vem, če ima kdo Zoisovo 

štipendijo.' In sem rekla: pa bi lahko vprašali? Pa pravi: 'ja, lahko vprašam, ampak ne 

vem, če mi bodo povedali.' /…/ In on me pokliče čez tri dni, pa pravi: 'Nobeden.' /…/ V 

bistvu, nimajo vzvoda, da bi to informacijo ali so Zoisovi štipendisti dobili. Imajo jo pa 

takrat, ko študenti zatežijo na posameznih fakultetah, ker ti rabiš izjemni dosežek na 

prehodu iz ravni na raven. Se pravi, ti si končal prvo bolonjo in če nimaš enovitega 

magistrskega študija, moraš tu dobiti dosežek, da greš lahko na magisterij. Kje boš zdaj 

ti dobil izjemni dosežek!? In takrat se začnejo na fakultetah ukvarjati s študenti, ker oni 
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iščejo varianto, kako obdržat štipendijo. Ampak samo za to. /…/ In potem so oni vsi na 

fakultetah v stresu, ker ne vedo, kaj zdaj naredit. (Intervju 7, Sklad-3) 

 

Izvleček: 

 

SPREMLJANJE ZOISOVIH ŠTIPENDISTOV (Kako gledate na vprašanje spremljanja 

Zoisovih štipendistov?) 

 Povezovanje Zoisovih štipendij s trgom dela je nam neznanka, ker mi ne spremljamo 

štipendistov, ker nas niti ne sme zanimati v takem sistemu, kot ga imamo, kaj se potem s 

štipendistom zgodi.  (Intervju 5, Sklad-1) 

 Ne more biti [spremljanja], ker zakonodaja to prepoveduje./…/ Do takrat, ko v Sloveniji 

ne bomo imeli možnost narediti longitudinalne študije, do takrat ne bomo vedeli, kakšen 

je izplen. (Intervju 7, Sklad-3) 

 

8.4.11 Višina proračunskih sredstev za Zoisove štipendije  

 

Glede višine oziroma zadostnosti proračunskih sredstev, ki se na letni ravni zagotavljajo za 

Zoisove štipendije, je direktorica Sklada odgovorila, da so zadostna, prav tako pa je pojasnila 

tudi primere mirovanja, ki so bolj pogosti med tistimi z izjemnimi dosežki na področju 

klekljanja, sladkorne bolezni itn.: 

Kar se tiče višine proračunskih sredstev, jaz bom rekla, da trenutno jih je dovolj. Letos 

nam je dalo ministrstvo malo več denarja, mislim, da so povečali budžet za sedemsto tisoč 

evrov. Ampak [budžet] je stabilen. /…/ Je [tudi] kar nekaj mirovanja, ugotavlja se tudi, 

da je mirovanje ponavadi ne na tistih, ki so predlagali Vegove, Preglove, Cankarjeve, 

ampak med tistimi, ki so bili državni prvaki klekljanja in tako naprej. Tam je problem 

ohranitve. Ali pa tisti, ki so imeli državno tekmovanje recimo iz sladkorne bolezni. Se 

pravi: tam, kjer resno govorimo o tekmovanjih iz znanja, kjer res rabiš širino – tisti 

štipendijo ohranijo, tisti nimajo problemov. Tisti so tudi na srednjih šolah, kjer z njimi 

nekaj delajo 'ornk'.  Pač, ja, potem pa eno leto ti jo zamrznejo, če jo drugo leto ne pridobiš, 

pač nimaš več štipendije. (Intervju 7, Sklad-3) 

Nadalje je zaposlena na Skladu pojasnila, da se je v sedanjem sistemu višina Zoisove 

štipendije za dijake precej povišala, medtem ko so bile v prejšnjem sistemu  razlike v višini 

sredstev med dijaškimi in študentskimi štipendijami precej večje:  

Zdaj, po tej novi zakonodaji – včasih je bila večja razlika med dijaškimi in študentskimi 

štipendijami - tukaj so praktično enake in zdaj je samo še za dvajset evrov razlike. Tukaj 

sicer ne vem, zakaj so tako spremenili, ker včasih je bila precejšnja razlika – štirideset 

evrov, tako da je bila kar, ali pa šestdeset, sto evrov so bile, zdaj so pa sto dvajset in sto 

štirideset. Dijaško so precej povišali, študentsko pa v bistvu znižali. Zakaj se je to zgodilo 

in če je prav, pa ne vem. Precej so jih izenačili, no. (Intervju 5, Sklad-1) 

Naslednja je poudarila tudi znižanje števila dodatkov k Zoisovi štipendiji v primerjavi s 

predhodnim sistemom Zoisovega štipendiranja:   



201 

 

je bilo več dodatkov, mogoče je bila štipendija prej bolj razdrobljena oziroma potem 

sestavljena posledično, zdaj je pa osnovna malo višja, pa sta samo dva dodatka. (Intervju 

6, Sklad-2) 

 

Izvleček: 

 

VIŠINA PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA ZOISOVE ŠTIPENDIJE (Ali menite, da 

so proračunska sredstva, ki se jih na letni ravni namenja za Zoisove štipendije, zadostna?) 

 Višina je trenutno zadostna; v štipendijskem letu 2019/20 povečanje budžeta za 700.000 

EUR; budžet je stabilen (Intervju 3, MDDSZ) 

o Je [tudi] kar nekaj mirovanja, ugotavlja se tudi, da je mirovanje običajno ne na 

tistih, ki so predlagali Vegove, Preglove, Cankarjeve, ampak med tistimi, ki so 

bili državni prvaki klekljanja in tako naprej. Tam je problem ohranitve. Ali pa 

tisti, ki so imeli državno tekmovanje recimo iz sladkorne bolezni. 

o Mirovanje – prevladuje med tistimi z izjemnimi dosežki iz tekmovanj iz 

klekljanja, poznavanja sladkorne bolezni ipd., kjer obstaja problem ohranitve. 

Mirovanje običajno ni pri tistih, ki so predlagali Vegova, Preglova, Cankarjeva 

priznanja. (Intervju 7, Sklad-3) 

 Včasih je bila večja razlika med dijaško in študentsko Zoisovo štipendijo, zdaj je 

praktično enaka (20 EUR razlike); višina Zoisove štipendije je sedaj precej izenačena za 

obe ravni izobraževanja. (Intervju 5, Sklad-1) 

 Včasih je bilo več dodatkov, Zoisova štipendija je bila bolj razdrobljena, sestavljena; zdaj 

je osnovna malo višja, vendar vključuje samo dva dodatka. (Intervju 6, Sklad-2) 

 

8.4.12 Pritožbe na javni razpis 

 

Predstavnici MDDSZ-ja je bilo postavljeno tudi vprašanje o zavrnjenih pritožbah na rezultate 

vsakoletnega javnega razpisa (število, odstotek ipd.), v okviru katerega je izpostavila pritožbe 

zaradi neupoštevanja izjemnih dosežkov iz tujine:  

Ne, jaz moram reči, da se je to število z leti zmanjšuje. Se pravi, ko je Z-Štip-1 bil sprejet, 

je bilo tega veliko več. Zdaj se je sistem vnesel. Otroci, ki zaprošajo za štipendijo, vedo 

točno, kateri so pogoji, vedo, kar morajo narediti, vedo, da se morajo v osmem in devetem 

razredu potruditi in torej dobiti nek izjemni dosežek in pa imeti povprečno oceno. In teh 

težav večinoma ni, pojavijo se potem. Se pravi, največ pritožb, zavrnjenih vlog, ki se 

stranke pritožijo zoper njih, je v zvezi s tem, da so one menile, da določen dosežek je 

izjemni in izpolnjuje pogoje, ki jih določa naš zakon oziroma pravilnik, največ je tega. In 

večinoma so to dosežki iz tujine. Nimamo težav s priznanji oziroma dosežki, ki so 

doseženi v Sloveniji, imamo pa težave z dosežki iz tujine, ker /…/ če nisi bil udeležen na 

mednarodnem tekmovanju na podlagi prej že državnega tekmovanja, potem mora to 

tekmovanje izpolnjevati taksativne pogoje. Torej, ne vemo glede podeljenih nagrad, kdo 

ga organizira, kdo ga ocenjuje oziroma komisija in te stvari. In potem se tu zatakne, tu je 

največ pritožb. /…/ Tožb je pa še manj, se pravi, tiste stranke, ki se odločijo za tožbo, je 

pa, bi rekla, da jih dobimo na leto, se pravi na razpis, recimo deset, s tem da tu zraven 
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spadajo ne samo Zoisi, spadajo tudi štipendije za študij v tujini, se pravi vse Ad Future. 

(Intervju 3, MDDSZ) 

 

Izvleček: 

 

PRITOŽBE NA JAVNI RAZPIS (vprašanje o zavrnjenih pritožbah na rezultate 

vsakoletnega javnega razpisa - število, odstotek ipd.) 

 Ni veliko pritožb, včasih jih je bilo več, z leti je je število znižalo; ko je bil Z-Štip sprejet, 

je bilo več pritožb (Intervju 3, MDDSZ) 

o Največ pritožb glede izjemnih dosežkov je večinoma tistih iz tujine – stranke npr. 

menijo, da izpolnjujejo pogoje iz zakona in pravilnika, vendar če je izjemni 

dosežek iz tujine, mora izpolnjevati taksativne pogoje, mi pa ne vemo glede 

podeljenih nagrad, kdo organizira tekmovanje, kdo ga ocenjuje ipd. (Intervju 3, 

MDDSZ) 

 Tožb je še manj kot pritožb, na leto oziroma na razpis okvirno 10 tožb (ZŠ + Ad Future) 

(Intervju 3, MDDSZ) 

 

8.4.13 Enake možnosti, odločanje za državne štipendije namesto za Zoisove štipendije 

 

Pri temi o enakih možnosti (Ali menite, da sedanji sistem štipendiranja oziroma financiranja 

vzpostavlja enake možnosti za tiste dijake in študente, ki imajo nižji socialno-ekonomski 

status?) je predstavnica MDDSZ-ja pojasnila (finančne) razloge, zakaj se dijaki raje odločajo 

za državno namesto Zoisovo štipendijo, s tem pa je odgovorila tudi na vprašanje o enakih 

možnostih: 

V osnovi bi rekla ja, v osnovi [sedanji sistem Zoisovega štipendiranja to] omogoča. 

Zakaj? Odgovor je slednji: določeni dijaki in študenti, ki bi lahko pridobili Zoisovo, ker 

imajo povprečno oceno in izjemni dosežek, se odločijo za državno zato, ker je ta višja. 

Ker tam vseeno glede na dohodkovni razred, kamor padeš, ki jih je pet – recimo, če si v 

najnižjem, lahko dobiš zelo visoko štipendijo, – poleg tega je tu še dodatek za bivanje, ki 

je tudi pri Zoisovi, imaš pa tudi dodatek za uspeh, ki ga pri Zoisovi ni, ker se tam že pač 

sklepa, da seveda imaš zelo dober uspeh in tega posebej ne nagrajujemo in torej suma 

državne štipendije je višja kot je pri Zoisovih štipendijah. Zato se odločijo zanjo. Zdaj, 

ali je to prav, je drugo vprašanje. Ali to omogoča enake možnosti – tu bom rekla ja, ker, 

se pravi, če prihajaš iz socialno šibkejšega okolja in je seveda zate šolanje težje, čeprav 

imamo javno šolanje in je torej brezplačno in jaz mislim, da je že to velik plus, ki se ga 

otroci, dijaki, študentje ne zavedajo pri nas, da pač v tujini ni tako. /…/ In glede na to jaz 

mislim, da se moramo glede tega vseeno malo ozavestit in biti veseli, da imamo to 

možnost. Tako da možnost študiranja, šolanja je, je pa, verjamem, res težko za določene, 

ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja – vseeno je strošek. Če greš na faks, je treba 

živeti v Ljubljani ali pa pač kjer je univerza, imaš stroške z bivanjem, imaš stroške s 

prehrano, ker nimaš doma kuhano in to načeloma državna štipendija ti omogoča. Kljub 

temu da mogoče ni prav, da moraš sprejeti to odločitev, ampak omogoča pa ti enake 

možnosti za izobraževanje. (Intervju 3, MDDSZ) 
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Da se dijaki in študenti raje odločijo za državno štipendijo, ker je slednja višja, sta se strinjali 

tudi predstavnici dijaške in študentske organizacije, hkrati pa obe poudarili, da bi morali biti 

Zoisova in državna štipendija združljivi: 

Popolnoma nam je razumljivo, zakaj se študenti odločajo namesto za Zoisovo za državno 

štipendijo. Zaradi tega, ker so državne štipendije praviloma višje, zato bodo socialno 

ogroženi, tisti, ki želijo študirat, bodo definitivno izbrali višjo finančno pomoč. Prav tako 

pa Zoisove štipendije ne pripomorejo toliko, nimajo tolikšne prednosti oziroma možnosti 

razvoja te njihove nadarjenosti, da bi štipendiste kljub manjšemu finančnemu znesku 

pritegnilo, da bi imeli kakršnokoli možnost pri gradnji kariere. Kot rečeno, tukaj je spet 

tisti vidik: državne in Zoisove štipendije bi morale biti združljive, na ta način bi mogoče 

lahko rešili to, da bi državno štipendijo prejeli tisti, ki so socialno ogroženi, Zoisovo 

štipendijo pa tisti, ki kljub svoji ogroženosti kažejo potencial za doseganje. (Intervju 8, 

ŠOS) 

Po eni strani da [tj., sistem Zoisovega štipendiranja vzpostavlja enake možnosti za dijake 

z nižjim SES-om], ker omogoča tudi tem dijakom redni mesečni dohodek, kar definitivno 

pomaga. Ampak po drugi strani, ko potegnemo črto, pa ni važno, kakšen ima dejansko 

socialno-ekonomski status, boš dobil isto višino štipendije. Tako da mogoče bi bilo 

pametno razmisliti o združljivosti državne in Zoisove štipendije -  to je nekaj, kar se mi 

zdi, da manjka, ali pa mogoče uvesti dodatek glede na socialno-ekonomski status. Da se 

razmisli v tej smeri zaradi tega. Ker dejansko ni važno, tudi če je dijak nadpovprečen, pa 

ima nižji socialno – ekonomski status, bo vseeno dobil enako štipendijo. (Intervju 4, 

DOS) 

V zvezi z upoštevanjem socialno-ekonomskega položaja upravičenca pri podeljevanju 

Zoisovih štipendij je sogovornica iz MDDSZ-ja povedala tudi, da  

Zagotovo bi se mi zdelo bolj prav, da če bi se že odločali med tem, ali jim omogočimo, 

da lahko dobiva tako državno kot Zoisovo, bi potem bila veliko bolj naklonjena, da se 

[socialno-ekonomski položaj upravičenca] upošteva. Da je tudi nek faktor še posebej 

zraven, ki se ti dodeli v nekem procentu. Ker moramo pa spet pogledati tako, da neenaka 

obravnava je za vse tiste otroke, ki pa pač nimajo Zoisove oziroma niso nadarjeni. Otrok 

res sam ni nič kriv, mislim, to da ti si nadarjen ali pa nisi, pa pustiva to, da ta pojem ni 

razčiščen, ampak kakor ga imamo, ni stvar odločitve nekoga /…/; recimo, mogoče se zelo 

trudiš, pa nimaš dobrih ocen, pa niti ne moreš kandidirati za Zoisovo. In da bi nekdo lahko 

imel dve in da bi dobival ne vem, petsto evrov na mesec, ko je že tako… sam ve, kako 

študirat in bo znal šolski sistem več dobiti ven iz njega kot pa nekdo, ki pač ni, ne briljira, 

nima toliko znanja oziroma, kako naj na lep način rečem, ni tako pameten, ne bi rada te 

besede uporabila, ampak…Medtem ko mogoče ta bi veliko bolj rabil, da bi lahko potegnil 

iz sistema čim več oziroma se čim bolj izobrazil, da bi lahko potem dobil boljšo službo. 

(Intervju 3, Sklad) 

V nasprotju s predhodnimi odgovori je direktorica Sklada izpostavila možnost, da kandidati 

zaprosijo za obe štipendiji, tako za državno kot za Zoisovo, in potem izberejo eno izmed obeh. 

Vendar pa meni, da ne drži, da bi se raje odločali za državno kot za Zoisovo:  

 

Nekateri dijaki probajo, mi smo vmes zgodbo sprostili, v bistvu ti lahko zaprosiš za obe 

štipendije. In zdaj mora Center za socialno delo pač odločiti o državni štipendiji. In če jo 



204 

 

dobi tudi pri nas [na Skladu, torej Zoisovo], se mora dijak odločit, katero bo vzel in potem 

nam sporočit. In če se odloči za Zoisovo, dobi potem Zoisovo in mi sporočimo Centru za 

socialno delo, da pač te [državne štipendije] ne bo imel. Se ne prekinja. Ampak ima 

možnost, da izbira. Ne more imeti pa pač obe. Ja, pa eni gredo probat, ker res pri tem 

sistemu državnih štipendij – ti takrat, ko vlogo daš noter, saj ne veš, koliko boš imel 

štipendije. Ker se zmelje iz vseh oseminštiridesetih baz podatkov. Ko vse to pogledajo, 

šele takrat se te nekam postavi. In če nekdo dobi, da ima državne štipendije osemdeset 

evrov, pa tu vidi, da je sto dvajset, pa tukaj lahko dobi dodatek za bivanje recimo /…/. 

Zdaj pa, če je pa tukaj pa višja, ima pa spet problem na rangu državne 'aha, zdaj se mi bo 

pa oče zaposlil, ali pa mama'. Tako da se praviloma odločajo za Zoisovo, ne za državno, 

ampak probajo pa na obeh. In jaz ne vidim tu nobenega problema. Šli smo v to, da lahko 

tako naredimo, oni [imajo možnost, da] pogledajo – zakaj pa ne. (Intervju 7, Sklad-3) 

 

Nadalje je predstavnica ŠOS-a osvetlila različna namena obeh štipendij, zato je želja študentske 

organizacije, da bi se obe štipendiji hkrati prejemali:  

Mi si želimo, da bi tukaj lahko prihajalo do istočasnega prejemanja državne in Zoisove 

štipendije, ker s tem potem rešimo in socialno težavo, ker po svojem bistvu sta ti dve 

štipendiji imata drugačen namen. Ena rešuje socialno stisko, druga naj bi spodbujala 

nadarjene, medtem ko se zavedamo, da vseeno Zoisova štipendija marsikdaj pomeni tudi 

reševanje socialne stiske oziroma da študent lažje študira. (Intervju 8, ŠOS) 

Sogovornicama iz DOS-a in ŠOS-a je bilo postavljeno tudi vprašanje »Kako gledate na 

podatek, da se mnogi nadarjeni, tudi tisti z odličnimi ocenami in dosežki, v konkurenci s še bolj 

uspešnimi do Zoisove štipendije sploh ne pridejo, če pa štipendijo dobijo, jih jo polovica izmed 

njih tudi izgubi?«, na katerega sta odgovorili z vidika problema izgube Zoisove štipendije v 

višjih letnikih študija: 

Tu je treba pogledati še definitivno prehod na faks, se pravi, v tretjem in četrtem letniku 

[študija] je štipendijo zelo težko pridobiti in obdržati, ker jo moraš na novo in kriteriji so 

zelo visoki in vedno večja konkurenca je, vedno težje jo je dobiti. In zato je posledično 

tako malo študentov, ki imajo Zoisovo štipendijo. Se pravi, veliko je prvih letnikov, 

drugih letnikov, potem pa ima dejansko vedno manj ljudi štipendijo. Mogoče bi bilo 

pametno razmisliti, da se uvede neko drugačno spremljanje nadarjenosti, ne zgolj z 

ocenami iz tekmovanj. Samo to je pa spet nekaj, kar je težko na novo uvesti. (Intervju 4, 

DOS) 

Kot pojasnjuje predstavnica ŠOS-a, obstajajo različni razlogi, ki pri študentih vodijo do izgube 

Zoisove štipendije v višjih letnikih študija:  

Razlogi za izgubo štipendije so čisto različni, to je že nedoseganje povprečne ocene 

oziroma izjemnega dosežka, pri nekaterih tudi vpis v višji letnik. Razlogi, zakaj se pa to 

zgodi, so pa čisto različni. Pomanjkanje motivacije, definitivno je tukaj pripomore 

oziroma poslabša socialni položaj, kar privede tudi lahko do fizičnih, psihičnih, čustvenih 

stisk, prav tako pa je bila že sama identifikacija nadarjenega lahko šibka. Tako da med 

seboj so si ti odgovori precej različni, tako da nimamo nekega enoznačnega odgovora. 

(Intervju 8, ŠOS) 
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Izvleček: 

 

ENAKE MOŽNOSTI – ODLOČANJE ZA DRŽAVNE ŠTIPENDIJE NAMESTO ZA 

ZOISOVE (Ali menite, da sedanji sistem štipendiranja oziroma financiranja vzpostavlja 

enake možnosti za tiste dijake in študente, ki imajo nižji socialno-ekonomski status?) 

 Sedanji sistem omogoča enake možnosti, ker se lahko vlagatelji odločijo za državno 

štipendijo, ker je višja - 5 dohodkovnih razredov + dodatek za bivanje (tudi pri Zoisovi 

štipendiji) in dodatek za uspeh (ki ga ni pri Zoisovi štipendiji, ker se sklepa, da imaš dober 

uspeh in se ga posebej ne nagrajuje) in suma državne je višja od Zoisove štipendije. Zdaj, 

ali je to prav, je drugo vprašanje. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Socialno ogroženi bodo raje izbrali državno štipendijo, ker je višja; Zoisove štipendije ne 

omogoča razvoja nadarjenosti, da bi štipendiste pritegnila kljub manjšim zneskom, zato 

bi morali biti obe štipendiji združljivi – da bi državno štipendijo dobili socialno ogroženi, 

Zoisovo pa tisti, ki kljub ogroženosti kažejo potencial.  (Intervju 8, ŠOS) 

 Sistem Zoisovega štipendiranja omogoča enake možnosti za dijake z nižjim SES-om, ker 

omogoča mesečni dohodek, vendar ne glede na SES bo višina štipendije ista, zato bi bilo 

treba razmisliti o združljivosti Zoisove in državne štipendije in uvesti dodatek glede na 

socialno-ekonomski status. (Intervju 4, DOS) 

 Naklonjenost upoštevanju SES-a kot nekega faktorja, ki se podeli nekam zraven v 

določenem procentu (Intervju 5, Sklad-1), vendar je potem neenaka obravnava za vse 

tiste, ki niso nadarjeni. (Intervju 3, MDDSZ) 

 Obstaja možnost, da vlagatelj zaprosi za obe štipendiji oziroma izbira med obema 

(Zoisovo in državno štipendijo), potem pa se odloči za eno izmed njih; praviloma se 

odločajo za Zoisovo štipendijo, ne za državno, in tu ne vidim nobenega problema, saj 

imajo možnost, da pogledajo. (Intervju 7, Sklad-3) 

 Različna namena državne in Zoisove štipendije, zato je želja ŠOS-a po hkratnem 

prejemanju obeh. (Intervju 8, ŠOS) 

 Zoisovo štipendijo je v 3. ali 4. letniku srednješolskega izobraževanja zelo težko pridobiti 

in obdržati, ker jo moraš na novo pridobiti in kriteriji so zelo visoki, konkurenca pa vedno 

večja; veliko  je Zoisovih štipendij med dijaki 1. in 2. letnikov, potem pa vedno manj – 

obstaja potreba po dolgoročnem spremljanju nadarjenih, ne zgolj z ocenami iz tekmovanj. 

(Intervju 4, DOS) 

 Razlogi za izgubo Zoisove štipendije so različni, npr. nedoseganje povprečne ocene 

oziroma izjemnega dosežka, vpis v višji letnik, pomanjkanje motivacije, šibka 

identifikacija nadarjenih. (Intervju 8, ŠOS) 
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C. UGOTOVITVE 

9 GLAVNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

V raziskavi smo sistem Zoisovega štipendiranja analizirali z vseh za naročnika relevantnih 

vidikov in z različnimi metodološkimi pristopi, ki so vključevali mednarodne primerjave, 

kvalitativne analize (študije primerov držav ter intervjuji in fokusne skupine z deležniki sistema 

Zoisovega štipendiranja) ter kvantitativno analizo podatkov o štipendistih.  

V sklepnem poglavju najprej povzemamo naše glavne ugotovitve po smiselno zaokroženih 

vsebinskih sklopih, nato pa na podlagi teh ugotovitev podajamo svoja priporočila, ki jih na 

koncu poglavja povzemamo tudi v pregledni tabeli. 

Priporočila smo razdelili v dva vsebinska sklopa: 

1. kratkoročna priporočila za optimizacijo sedanjega sistema Zoisovega 

štipendiranja – gre za spremembe, ki jih je možno izvesti v roku enega leta z ustreznimi 

spremembami ZŠtip-1 in podzakonskih predpisov v pristojnosti MDDSZ, 

2. srednjeročna priporočila za integracijo Zoisovega štipendiranja v celovit sistem 

razvoja in spremljanja nacionalnih talentov – sedanja Zoisova štipendija se spremeni 

v Zoisovo spodbudo kot finančni instrument celovitega sistema prepoznavanja, 

spremljanja in dela z nadarjenimi oziroma sistema razvoja nacionalnih talentov. Gre za 

spremembe, ki bi jih bilo potrebno pripraviti in uvesti vzporedno z dodelavo sedanjega 

sistema prepoznavanja nadarjenih in dela z njimi, kar je možno uresničiti v obdobju 

dveh do treh let. Te spremembe so v primarni pristojnosti MIZŠ in Zavoda RS za 

šolstvo, ob sodelovanju MDDSZ predvsem z vidika prehoda s sedanjega na nov sistem 

ter prenašanja izkušenj oziroma že utečenih dobrih praks. 

9.1 Glavne ugotovitve  

9.1.1 Povezanost sistemov spodbujanja nadarjenih in Zoisovega štipendiranja 

Pristojnost za štipendije, ki spodbujajo izjemne učne dosežke in nadarjenost, je v vseh 

primerjanih državah na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje. Pri nas so pristojnosti deljene 

(nadarjeni MIZŠ, štipendije MDDSZ), pri čemer je sistem spodbujanja nadarjenih nedodelan – 

uradno veljavni koncepti dela z nadarjenimi so stari več kot desetletje, prenovljeni koncept pa 

je še v fazi potrjevanja in brez širše podpore strokovne javnosti. Delo z nadarjenimi v šolah ni 

dovolj podprto, prav tako se ne spremljajo sistematično niti rezultati prepoznavanja nadarjenih 

na ravni šol niti delo šol s temi učenci.  

Zato ni presenetljivo, da se je sistem Zoisovega štipendiranja postopoma oddaljil od prvotnega 

cilja podpore nadarjenim in da je prišlo tudi do upada števila štipendistov. Vendar hkrati 

primerjava med deležem učencev, ki so v osnovni šoli prepoznani kot nadarjeni, in deležem 

Zoisovih štipendistov med vsemi dijaki na ravni regij kaže, da ima zgodnje prepoznavanje 

nadarjenih lahko določen vpliv na to, ali ti dosežejo učni uspeh in dosežke, ki jim omogočajo 

pridobitev štipendije oziroma ali se sploh čutijo dovolj sposobne za kandidiranje za to 

štipendijo. 



207 

 

Namen Zoisove štipendije – glede na sedanjo zakonsko opredelitev je to štipendija za učni 

uspeh in dosežke, ki se merijo predvsem skozi tekmovanja. Med leti 2012 in 2016 se je število 

štipendistov močno znižalo, nakar se je število novih štipendistov ustalilo na ravni nekaj več 

kot 1.000 štipendistov letno. Zaradi zniževanja sredstev štipendije niso dobili vsi, ki so dosegli 

z zakonom določena merila, zato so bili dejanski vstopni pogoji za pridobitev štipendije višji 

od zakonsko določenih. Današnji sistem torej spodbuja samo tiste nadarjene, ki so dovolj pridni, 

da se njihova nadarjenost izkaže tudi skozi izjemno visoke ocene in dovolj veliko število 

uspehov na tekmovanjih. Učni uspeh in dosežki so sicer lahko eno od meril nadarjenosti, 

vsekakor pa je ne zajamejo celovito, zato je tako opredeljena štipendija izgubila svoj prvotni 

namen, ki je bil predvsem spodbujanje nadarjenih. Pred sedanjim smo namreč imeli dva sistema 

Zoisovega štipendiranja, prvi je izrazito temeljil na ugotavljanju in merjenju nadarjenosti, drugi 

je kombiniral prepoznavanje nadarjenosti z učnim uspehom in dosežki na tekmovanjih. 

Pristojnost za izvajanje sistema Zoisovega štipendiranja ima Javni štipendijski, razvojni, 

invalidski in preživninski sklad. Po mnenju fokusnih skupin štipendistov postopki na skladu 

potekajo transparentno in učinkovito. 

9.1.2 Merila za pridobitev in ohranitev Zoisove štipendije 

Z vsebinskega vidika je danes za pridobitev štipendije potrebno imeti tako visoko 

povprečno oceno kot zadostno število dosežkov. Pri tem so pogoji opredeljeni enotno ne 

glede na področje, na katerem kandidat dosega izjemne dosežke (oziroma področje, na 

katerem izkazuje nadarjenost ali nadpovprečno sposobnost). Med dosežki od leta 2014 ni več 

možno uveljavljati dosežkov s področja športa; za športnike obstajajo štipendije Olimpijskega 

komiteja, ki pa so praviloma namenjene tistim, ki so dosegli izjemne rezultate kot člani državne 

reprezentance. Udeleženke intervjujev so opozorile na velik razmah (inflacijo) različnih 

tekmovanj v zadnjih letih, ki so lahko zelo različna po ravni zahtevnosti in dostopnosti, njihovo 

število pa naj bi se povečalo predvsem zato, ker odpirajo pot do pridobitve Zoisove štipendije. 

Bilo pa je tudi izraženo mnenje, da so lahko ocene in tekmovalni dosežki bolj objektivno merilo 

od ugotavljanja nadarjenosti, kjer je lahko veliko odvisno tudi od subjektivne ocene in 

prizadevnosti posamezne šole ali učitelja. Primerjava z drugimi državami je pokazala, da tudi 

tiste države (zlasti Poljska), ki z določeni štipendijami ciljajo določeno vrsto nadarjenosti, 

zahtevajo nek določen uspeh vsaj pri s tem področjem nadarjenosti povezanih predmetih ter 

tudi izkazane dosežke. 

Enaki pogoji kot za pridobitev veljajo tudi za ohranitev štipendije, kar povzroča osip oziroma 

izgubo štipendije v višjih razredih oziroma letnikih. Udeleženci fokusnih skupin so omenili kot 

problem predvsem izgubo štipendije pri prehodu iz srednje na višje in visoko izobraževanje ter 

težave z ohranitvijo štipendije med študijem, saj je na voljo le manjše število tekmovanj, 

doseganje visoke povprečne ocene pa zahteva več dela kot v srednji šoli.  

V obdobju prejemanja je štipendija vsaj enkrat mirovala 21 % dijakov in 40 % študentov, 

prenehala pa 17 % dijakov in 39 % študentov. Med uradno zabeleženimi razlogi za 

mirovanje, ki je potem pogosto vodilo tudi v prenehanje, so najpogostejši tisti, ki kažejo na 

neizpolnjevanje pogojev, in sicer 33 % nedoseganje ocene in 45 % 'ni dokazil', kar se verjetno 

nanaša na dokazila glede dosežkov. Podatki torej potrjujejo, da pomemben del Zoisovih 
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štipendistov ne uspe izpolnjevati pogojev za ohranitev štipendije. Še posebej kritičen je prehod 

iz srednjega v višje ali visoko šolstvo, saj je po letu 2014 le slabi tretjini štipendistov uspelo 

imeti Zoisovo štipendijo tako v zadnjem letu srednje šole kot tudi že naslednje leto v prvem 

letniku višjega ali visokega izobraževanja. Velik je tudi osip štipendistov pri prehodih v višji 

letnik študija. Oboje skupaj je verjetno glavni razlog za hitro upadanje deleža študentov med 

vsemi Zoisovimi štipendisti (danes smo že blizu razmerja 2 : 1 v korist dijakov). 

Glede dosežkov podatki kažejo, da dejansko prevladujejo dosežki iz tekmovanj v znanju, pri 

nekaterih štipendistih tudi z nekaj ekstremno visokimi vrednostmi, medtem ko je raziskovalnih 

dosežkov malo, umetniških pa skoraj nič. To potrjuje tezo o inflaciji tekmovanj, kaže pa tudi 

na neenake možnosti bolj raziskovalno ali umetniško usmerjenih (potencialnih) štipendistov. 

Med merila oziroma pogoje lahko štejemo tudi starostno omejitev, to je manj kot 22 let za prvi 

vpis v srednješolsko izobraževanje in manj kot 27 let za prvi vpis v višje ali visokošolsko 

izobraževanje. Podobne omejitve poznajo tudi v večini primerjanih držav. 

9.1.3 Upoštevanje socialno ekonomskega položaja 

Večina držav pri vsaj pogojno primerljivih štipendijah tako ali drugače upošteva socialno-

ekonomski položaj štipendista, bodisi pri višini bodisi pri sami dodelitvi štipendije. Pri nas je 

bilo to ukinjeno z letom 2012. Pred tem je dodatek na dohodek družinskega člana (torej za 

slabši socialno ekonomski položaj) dobivalo okoli 10 % Zoisovih štipendistov. Na drugi strani 

je dodatek za visok učni uspeh, ki se tudi danes še podeljuje pri državnih štipendijah, v zadnjih 

dveh letih prejelo manj kot 20 % vseh novih štipendistov. Oboje skupaj pomeni, da kandidati 

iz socialno šibkejših družin tehtajo med tem, ali bi kandidirali za Zoisovo štipendijo, ki je ni 

lahko obdržati, ali pa bi uveljavili pravico do državne štipendije in potencialno dobili tudi 

dodatek za učni uspeh. Na to kažejo tudi podatki: 16% vseh Zoisovih štipendistov je po 

prenehanju te štipendije vsaj eno leto prejemalo tudi državno štipendijo, 4 % pa jih je državno 

štipendijo prejemalo pred Zoisovo. Poleg tehtanja med obema štipendijama so razlogi za to 

lahko seveda tudi neizpolnjevanje pogojev za Zoisovo štipendijo ali poslabšanje socialno 

ekonomskega statusa.  

9.1.4 Višina štipendije 

Primerjava s primerljivimi štipendijami v drugih državah je pokazala, da je višina Zoisove 

štipendije primerljiva s štipendijami na Poljskem in Hrvaškem ter precej nižja od štipendij v 

Nemčiji in Italiji, tudi ko jih primerjamo po kupni moči ali glede na povprečne zaslužke. 

Analiza prehajanj štipendistov med različnimi štipendijami je pokazala, da so štipendisti 

občutljivi na relativno višino Zoisovih štipendij glede na druge. Med prejemniki Zoisove 

štipendije je bilo v obdobju 2008-2012 vsako leto od 6,8 do 10,7 % takšnih, ki so v naslednjem 

letu prejemali državno štipendijo. V obdobju neposredno po ukinitvi dodatka na dohodek 

družine in dodatka za prevoz, ki je višino povprečne Zoisove štipendije znižala pod višino 

povprečne državne štipendije, se je delež prehoda na državno štipendijo povišal na 13 % (2013) 

oziroma 12,5 % (2014), v letih 2015 in 2016 pa je celo presegel 16 %.  
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Od povišanja osnovne Zoisove štipendije v letu 2014 je ta v povprečju spet višja od državne, 

ne drži pa to nujno za vsako individualno štipendijo. Na primere, ko je bila državna štipendija 

višja od Zoisove, so nas opozorili tudi udeleženci fokusnih skupin po lastnih izkušnjah. V letu 

2014 je bilo tudi znatno znižano razmerje med dijaško in študentsko Zoisovo štipendijo, kar je 

lahko tudi delno razlog za upadanje deleža študentov med Zoisovimi štipendisti oziroma njihov 

manjši trud za izpolnjevanje pogojev. 

Zoisova štipendija se danes v celoti izplačuje v denarju, kar seveda pomeni, da se denar lahko 

porabi za življenjske stroške ali druge namene, ki ne prispevajo k razvoju sposobnosti, ki naj bi 

jih Zoisova štipendija spodbujala. Zlasti udeleženke intervjujev so bile naklonjene ideji, da bi 

štipendijo delno nadomestili z vavčerjem, ki bi ga štipendisti lahko namenili za razvoj svojih 

sposobnosti. Po drugi strani so udeleženci fokusne skupine študentov poudarili, da jim 

štipendija s pokrivanjem osnovnih stroškov omogoči, da jim ob študiju ni potrebno delati in se 

mu zato lahko bolj posvetijo. Udeleženci fokusne skupine dijakov pa so cenili predvsem 

določeno stopnjo finančne neodvisnosti od staršev, ki jim jo omogoča štipendija. Obe skupini 

sta tudi menili, da potrebujejo predvsem več informacij o možnih dodatnih aktivnostih in 

ponudbi za nadarjene, ki sicer pogosto ni vezana na dodatne stroške. 

Glede kombiniranja Zoisovih štipendij z drugimi smo ugotovili, da je poleg Zoisove 

štipendijo za deficitarne poklice prejemalo manj kot odstotek vseh Zoisovih štipendistov, 

kadrovsko štipendijo pa 5 % vseh Zoisovih štipendistov. Pri tem velja omeniti, da število vseh 

kadrovskih štipendij danes dosega le 28 % števila vseh Zoisovih štipendij, da pa so kadrovske 

štipendije v povprečju višje. Zoisovih štipendij ni možno kombinirati z državnimi štipendijami. 

Vračilo štipendij je urejeno podobno kot v drugih državah, za katere smo lahko pridobili ta 

podatek, to je da se vračajo za čas, ko prejemnik ni več izpolnjeval pogojev, vendar največ za 

zadnje štipendijsko leto. Podatki tudi kažejo, da se skoraj vsem štipendistom, ki jim štipendija 

preneha, pripiše obveznost povračila in da je ta le izjemoma odložena ali odpisana. 

9.1.5 Povezovanje s trgom dela 

V Sloveniji ni razvitega sistematičnega pristopa za povezovanje Zoisovih štipendistov s trgom 

dela, razen možnosti, da štipendisti poleg Zoisove štipendije pridobijo kadrovsko štipendijo ali 

štipendijo za deficitarne poklice, vendar je takšnih primerov malo, okrog 5 %. Do leta 2014 je 

obstajal dodatek za smer in področje izobraževanja, ki ga je v tem obdobju med Zoisovimi 

štipendisti prejemalo 43 % študentov in 14 % dijakov, torej je bil to uspešnejši način 

spodbujanja izobraževanja na prednostnih smereh, ki jih je določilo ministrstvo. Z vidika 

strukture Zoisovih štipendistov po področjih izobraževanja se zdi nizek predvsem delež 

štipendistov na srednjih strokovnih in poklicnih šolah (ki niso gimnazije). Gledano v celoti se 

znižuje delež štipendistov na programih družboslovja in humanistike na drugi strani pa se je 

povečal predvsem delež medicinskih in zdravstvenih programov, le v manjši meri pa tudi delež 

tehničnih in naravoslovnih programov.   

V zvezi s spodbujanjem izobraževanja na izbranih področjih glede na potrebe trga dela velja 

navesti tudi pojasnila MDSSZ, da pri reguliranih poklicih dokončanje izobraževalnega 

programa še ne pomeni nujno tudi dovoljenja za opravljanje poklica. Deficitarne štipendije se 

danes podeljujejo samo na srednješolski ravni, za 10 do 15 najbolj iskanih poklicev med 
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delodajalci. Dijaki se sicer na to odzivajo in s tem se je zmanjšal problem šolanja za poklice, ki 

so imeli zelo nizek vpis in je programom, ki so na trgu dela potrebni, grozilo celo zaprtje. 

Vprašanje pa ostaja, kdo od teh dijakov se potem dejansko zaposli v tem poklicu ali pa nadaljuje 

poklicno pot drugače. Na terciarni ravni izobraževanja pa se ni pokazal problem premajhnega 

priliva kadrov s področij izobraževanja, ki jih pričakujejo delodajalci, zato tu posebne spodbude 

niso bile uvedene.  

Drug vidik povezovanja s trgom dela je omejitev glede delovnega statusa Zoisovih 

štipendistov, ki lahko opravljajo študentsko delo, ne smejo pa biti zaposleni, samozaposleni 

(kot s.p. ali kot oseba, ki samostojno opravlja dejavnost), biti prijavljeni v evidenco 

brezposelnih oseb ali biti poslovodne osebe gospodarskih družb ali zavodov. Enako strogih 

omejitev v primerjanih državah z izjemo Francije nismo zaznali. 

V razpravah je bilo izpostavljeno tudi vprašanje, ali bi morali Zoisovim štipendistom postaviti 

pogoj, da se po zaključku šolanja določeno obdobje zaposlijo v državi, kot je to urejeno pri 

štipendijah Ad futura. V primerjanih državah takšnega pogoja pri štipendijah, pogojno 

primerljivih z Zoisovo, nismo našli. Pogoj zaposlitve štipendistov v državi je lahko 

problematičen z vidika interesa za pridobitev štipendije, pojavilo bi se tudi vprašanje možnosti 

za uveljavljanje tega pogoja oziroma vračila štipendije pri tistih štipendistih, ki se dejansko 

odselijo v tujino in jih je težko locirati ter proti njim sprožati pravne postopke. Če že, bi bil 

takšen pogoj morda smiseln pri Zoisovih štipendijah za izobraževanje v tujini, pa tudi v tem 

primeru bi moral biti časovno omejen, npr. da pogoj preneha, če štipendist ne najde primerne 

zaposlitve v določenem obdobju, na primer v prvem letu po zaključku izobraževanja, ali pa, da 

ga lahko izpolni že z nadaljevanjem izobraževanja v naši državi. Glede na vse pomisleke 

takšnega ukrepa nismo uvrstili med naša priporočila. 

9.1.6 Povezovanje z znanstveno raziskovalno sfero  

V Sloveniji ni razvitega sistematičnega pristopa za povezovanje Zoisovih štipendistov z 

raziskovalno in akademsko sfero. Udeleženci fokusnih skupin so manj kot organizirane 

dogodke pogrešali celovite in na enem mestu zbrane informacije o ponudbi različnih dogodkov 

in aktivnosti, ki bi jih lahko zanimale z vidika razvoja njihovih sposobnosti, ter povezovanje 

oziroma mreženja med samimi Zoisovimi štipendisti.  

Dober zgled iz tujine so predvsem centri odličnost za nadarjene dijake na Hrvaškem ter 

partnerstva med srednjimi šolami in univerzami na Nizozemskem in v Nemčiji.  

9.1.7 Vloga nevladnega sektorja 

Nevladne organizacije se povsod vključujejo predvsem v oblikovanje sistema in neposredno 

delo z nadarjenimi, manj oziroma le nekatere pa tudi v samo štipendiranje. Pomembno vlogo 

pri raziskovanju in promoviranju različnih metod dela z nadarjenimi ima pri nas Center za 

raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti UL. Center Motus in Zavod 

404, ki je izšel iz ene od gimnazij, sta primera zasebnih organizacij, ki ponujata izvajanje 

različnih testov ter različne individualne in skupinske programe podpore nadarjenim. 
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Dejavnosti za nadarjene organizira tudi Zavod za tehnično kulturo Slovenije. Informacije o 

sistemu in možnostih za nadarjene zbira tudi Zveza aktivov svetov staršev. 

 

9.2 Kratkoročna priporočila – optimizacija sistema Zoisovega štipendiranja 

Kratkoročna priporočila se nanašajo na spremembe, ki jih je možno izvesti v roku enega leta z 

ustreznimi spremembami ZŠtip-1 in podzakonskih predpisov v pristojnosti MDDSZ. Gre za 

spremembe, ki ne spreminjajo temeljne zasnove in načina delovanja sedanjega sistema, 

pomenijo pa njegovo optimizacijo z vidika ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma neželenih 

učinkov.  

9.2.1 Merila za pridobitev Zoisove štipendije 

Smiselno bi bilo ponovno uvesti določeno stopnjo diferenciacije pogojev za pridobitev 

štipendije in s tem odpreti različne poti do njene pridobitve. Z vsebinskega vidika je danes za 

pridobitev štipendije potrebno imeti tako visoko povprečno oceno kot zadostno število 

dosežkov. Zaradi zniževanja števila prejemnikov so se dejanski vstopni pogoji za pridobitev 

štipendije povišali nad zakonsko določene. Hkrati je prišlo do inflacije različnih tekmovanj, 

med uspešnimi kandidati za štipendijo pa prevladujejo dosežki iz tekmovanj v znanju, medtem 

ko je raziskovalnih dosežkov malo, umetniških pa skoraj nič. Pot do Zoisove štipendije bi zato 

kazalo olajšati tistim, ki imajo izkazane dosežke, ne dosegajo pa izjemno visokega pogoja glede 

povprečne ocene. To je zlasti pomembno za specifična področja nadarjenosti, kot so na primer 

umetniško, športno ali pa specifične kognitivne sposobnosti, ki ne prispevajo k odličnim 

ocenam pri vseh šolskih in študijskih predmetih. Možnost, zlasti na začetku srednje šole, bi 

morali imeti tudi učenci z prepoznano  nadarjenostjo, ki pa se morda še ni izrazila v zadostnem 

številu dosežkov. Smiselno bi bilo zato sedanji model dopolniti z rešitvami, ki so bile v 

prejšnjem zakonu o štipendiranju in ki so vsaj do neke mere omogočale lažji dostop do Zoisovih 

štipendij v opisanih posebnih situacijah.  

Konkretno predlagamo: 

K1. Dopolniti zakonsko opredelitev Zoisove štipendije tudi z namenom spodbujanja 

nadarjenih – čeprav je celovita integracija sistema Zoisovega štipendiranja s sistemom 

spodbujanja nadarjenih predlagana v okviru srednjeročnih priporočil, pa bi takšna 

formalna zakonska sprememba že zdaj dala večjo legitimnost oziroma utemeljenost 

drugim kratkoročnim spremembam, ki jih predlagamo v nadaljevanju. 

K2. Dopolniti zakonsko določbo o merilih za pridobitev štipendije – po zgledu 

prejšnjega ZŠtip naj se ponovno določijo situacije, v katerih je možno štipendijo 

pridobiti na podlagi dosežkov na nekaterih specifičnih področjih tudi ob nekoliko nižji 

povprečni oceni. 

K3. Uvesti možnost, da šole in VŠZ podprejo omejeno število kandidatov –srednjim 

šolam in VŠZ (višje in visokošolskim zavodom) bi veljalo omogočiti, da podprejo 

omejeno število kandidatov, ki ne dosegajo meril, so jih pa šole ali VŠZ prepoznale kot 

izjemno nadarjene na določenem področju. Enako možnost bi bilo treba omogočiti tudi 

osnovnim šolam za kandidate za štipendijo, ki se vpisujejo v prvi letnih srednje šole. S 
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tem bi že v okviru sedanjega sistema uvedli določeno (omejeno in sistemsko urejeno) 

povezavo z delom z nadarjenimi v okviru šol in VŠZ. Vzporedno bi morali tudi določiti 

kvoto štipendij, ki jih je možno podeliti po tem dodatnem kanalu.   

K4. Dopolniti zakonsko določbo tako, da se bodo upoštevali tudi dosežki s športnega 

področja – sedanja štipendija Olimpijskega komiteja je z vidika pogojev zelo omejena 

in omogoča finančno podporo le tistim, ki že dosegajo vrhunske dosežke na ravni 

državne reprezentance. 

K5. Ločiti rangiranje kandidatov po dosežkih glede na področja – danes se vsi kandidati 

rangirajo enotno glede na število dosežkov, čeprav dosežki z različnih področij niso 

enako zastopani in dosegljivi. Zato bi veljalo rangiranje ločiti po smiselnih skupinah 

dosežkov, na primer tekmovanja iz znanja, raziskovalni dosežki, dosežki s področja 

umetnosti, dosežki s področja športa. Vzporedno bi bilo smiselno določiti kvoto 

štipendij, podeljenih na podlagi dosežkov, ki niso rezultati na tekmovanjih iz znanja. 

K6. Določiti enotna merila za določanje najboljših rezultatov na tekmovanjih ter 

sistem ponderiranja dosežkov na različnih tekmovanjih – glede tekmovanj in 

njihove tako imenovane inflacije se nam ne zdi smiselno, da bi omejevali njihovo število 

in s tem raznolikost, smiselno pa bi bilo razmisliti o enotnih merilih za najboljše 

rezultate, ki se upoštevajo pri merilih za štipendijo (na primer določen odstotek 

skupnega števila točk ali določen odstotni rang med vsemi sodelujočimi), ter o 

ponderiranju dosežkov s tekmovanj glede na njihovo zahtevnost, dostopnost (na primer 

splošna in tekmovanja iz specifičnih veščin) in stopnjo (na primer državno ali 

mednarodno).  

9.2.2 Merila za ohranitev Zoisove štipendije 

Podatki kažejo na velik osip štipendistov zaradi neizpolnjevanja pogojev že v srednji šoli, še 

bolj pa na višje in visoko šolski ravni ter ob prehodu na to raven, kar vsekakor ni skladno s 

ciljem nudenja stabilne finančne podpore. Zato bi kazalo zakonsko določena merila za 

ohranitev štipendije znižati pod tista, ki veljajo za pridobitev štipendije. 

Konkretno predlagamo: 

K7. Spremeniti zakonske pogoje za ohranitev štipendije na srednješolski ravni – kot 

izhodišče predlagamo, da se dopusti enkratno (v enem letniku) odstopanje od merila za 

povprečno oceno, dosežke pa se preverja vsaki dve leti. Problem prehoda iz srednje na 

višje in visokošolsko raven naslavljata že priporočili P2 in P3. 

K8. Spremeniti zakonske pogoje za ohranitev štipendije na višje in visokošolski ravni 

– kot izhodišče predlagamo, da je zadostni pogoj že redno napredovanje v višji letnik, 

ob morebitnem bistveno nižjem pogoju glede povprečne ocene, ki bi ga lahko vezali 

samo na predmete, ki so s študijskim programom določeni kot pogoj za napredovanje. 

Pogoj glede dosežkov, ki ga je na tej ravni bistveno težje dosegati (manj tekmovanj na 

tej ravni, bolj zahtevne študijske obveznosti), bi kazalo opustiti ali pa ga nadomestiti z 

dokazilom študenta, da je tekom leta vlagal v razvoj svoje nadarjenosti oziroma 

sposobnosti tudi izven rednih študijskih obveznosti.  

K9. Omogočiti šolam in VŠZ, da podprejo omejeno število štipendistov, ki v določenem 

letu ne dosegajo meril za ohranitev štipendije – ta predlog izhaja predvsem iz tega, 
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da šole in VŠZ najbolj neposredno poznajo razloge, zaradi katerih določen dijak ali 

študent v tekočem šolskem oziroma študijskem letu ni dosegel predpisanih pogojev, 

hkrati pa lahko realno ocenjujejo tudi njegov ali njen dejanski potencial. Seveda bi 

morali tudi dokaj restriktivno omejiti število štipendistov, ki jih šola oziroma VŠZ lahko 

podpre v posameznem letu (npr. v odstotku od skupnega števila štipendistov na tej šoli 

oziroma VŠZ). 

K10. Nedoseganje meril izvzeti iz razlogov za nastanek obveznosti vračanja štipendije – 

smiselno je, da je vračanje štipendije sankcija za kršitev obveznosti iz štipendijske 

pogodbe, kot je na primer zamenjava programa brez soglasja, lažno prikazovanje 

podatkov in podobno, za neizpolnjevanje meril glede ocen in dosežkov, do katerega 

pride tekom šolskega ali študijskega leta, pa je smiselna sankcija prenehanje štipendije, 

ne pa tudi njeno vračanje. 

9.2.3 Upoštevanje socialno ekonomskega statusa 

Primerjava z drugimi državami je pokazala, da večina držav pri pogojih za podelitev ali pri 

višini primerljivih štipendij upošteva tudi socialno-ekonomski status. Priporočamo, da se tudi 

pri Zoisovih štipendistih oziroma pri spodbujanju nadpovprečno sposobnih in nadarjenih 

ponovno začne upoštevati tudi njihov socialno ekonomski status. To je smiselno že zaradi tega, 

ker imajo nadarjeni ali sposobni učenci iz socialno šibkejših okolij praviloma manj možnosti 

za razvijanje svojih potencialov. Vsebinsko tudi ni logično, da nekdo, ki izkazuje izjemne 

dosežke in se odloči za Zoisovo štipendijo, zaradi tega ni več upravičen do štipendije oziroma 

finančne pomoči na podlagi svojega socialno ekonomskega statusa. Podatki tudi kažejo, da zato 

štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za obe štipendiji, dejansko tudi prehajajo med eno in drugo 

oziroma tehtajo med njima.  

Konkretno predlagamo: 

K11. Z zakonsko spremembo dopustiti hkratno prejemanje Zoisove in državne 

štipendije – višino državne štipendije in dohodkovni cenzus za upravičenost je 

sistemsko enotno uredil Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. S tem je bila 

državna štipendija po svojem osnovnem namenu uvrščena med socialne prejemke 

oziroma pravice, medtem ko je Zoisova štipendija po ZŠtip-1 opredeljena kot štipendija 

za izjemne dosežke. Ker gre torej za dva povsem različno in ločeno opredeljena namena 

obeh štipendij, ni vsebinske osnove, da ne bi bilo upravičeno prejemati obeh štipendij 

hkrati (tako kot je danes že mogoče Zoisovo štipendijo prejemati hkrati s kadrovsko ali 

štipendijo za deficitarne poklice). Hkrati bi se Zoisova štipendija po veljavnem Zakonu 

o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev vštevala v osnovo za ugotavljanje 

dohodkovnega cenzusa za upravičenost do državne štipendije, kar bi tudi primerno 

omejilo skupen znesek obeh štipendij, ki bi ga lahko prejel posamezni štipendist.  

9.2.4 Višina štipendije 

Analiza je pokazala, da je bolj kot sama višina Zoisove štipendije problematično upadanje 

števila prejemnikov in sredstev za to štipendijo, kar se je stabiliziralo šele v zadnjih nekaj letih. 
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Bolj kot za povišanje bi bilo torej smiselno dodatna finančna sredstva usmeriti v povečevanje 

števila štipendistov.  

Konkretno predlagamo: 

K12. Povečati sredstva za Zoisove štipendije in jih prednostno usmeriti v povečanje 

števila štipendistov – povečanje sredstev, ki bo potrebno tudi že zaradi predlagane 

omilitve pogojev za ohranitev štipendije, bi kazalo ciljno določiti tako, da bo možno 

zajeti delež dijaške in študentske populacije, ki ustreza dosegljivim tujim in 

mednarodnim podatkom o deležu izjemno nadarjenih v populaciji (do 5 %). Danes 

Zoisove štipendije dobiva 4,4 % vseh dijakov in 2,2 % vseh študentov. 

9.2.4 Povezovanje s trgom dela 

Vprašanje usmerjanja dijakov in študentov na prednostna področja izobraževanja je gotovo 

pomembno, vendar pa neuspešnost dosedanjih poskusov ( nizko izkoriščanje dodatka za smer 

izobraževanja med dijaki, zanemarljiv obseg kombiniranja štipendij za deficitarne poklice z 

Zoisovimi) kaže, da tega cilja ni mogoče doseči zgolj oziroma skozi sistem štipendiranja. Bolj 

pomembne so lahko mehke oblike, ki štipendistom omogočajo pridobivanje stikov z delodajalci 

in določenih delovnih izkušenj že vzporedno z izobraževanjem. 

Konkretno predlagamo: 

K13. Organiziranje rednih dogodkov za štipendiste, kjer bi se lahko srečali s 

potencialnimi delodajalci – organizacijo takšnih dogodkov bi lahko prevzelo MDDSZ 

ali Zavod za zaposlovanje, tudi v sodelovanju z večjimi delodajalci. Ob robu takšnih 

dogodkov bi lahko organizirali spoznavne dogodke in dodatne aktivnosti za Zoisove 

štipendiste. 

K14. Prilagoditev pogojev glede zaposlitvenega statusa štipendistov – študentsko delo je 

po številnih regulativnih in davčnih omejitvah, ki so bile postopno uvedene v zadnjem 

desetletju, postalo bistveno manj prednostno zanimivo za delodajalce v primerjavi z 

drugimi oblikami dela. Zlasti študenti zato izbirajo tudi druge oblike aktivnosti, kot so 

kratkotrajne začasne ali občasne zaposlitve, samozaposlitev s sprva omejenim obsegom 

aktivnosti in podobno. Ker je pridobivanje določenih delovnih izkušenj sestavni del 

razvoja osebnosti in seveda tudi razvoja sposobnosti in nadarjenosti, in ker lahko v 

določenem obsegu poteka tudi vzporedno s študijem, bi bilo smotrno štipendistom 

dopustiti tudi druge oblike delovne aktivnosti poleg študentskega dela, seveda v 

smiselno omejenem obsegu po časovnem angažmaju ali dohodku. 

9.2.5 Povezovanje z znanstveno raziskovalno sfero 

Oblikovanje dodatne ponudbe aktivnosti za nadarjene z vključevanjem znanstveno 

raziskovalne sfere (in tudi nevladnih organizacij) je predvsem naloga celovitega sistema 

spodbujanja nadarjenih in ne samega sistema štipendiranja. Glede na to, da so štipendisti izrazili 

potrebo po dodatnih informacijah in mreženju, pa bi lahko tovrstno podporo zagotovili že v 

okviru sedanjega sistema. 
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K15. Vzpostavitev državnega informacijskega portala o dodatni ponudbi za nadarjene 

– na tem portalu, ki ga je možno vzpostaviti v okviru Javnega štipendijskega, 

razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada, bi bilo možno na enem mestu zbrati 

informacije o ponudbi dogodkov, aktivnosti, poletnih šol in taborov, možnostih 

vključevanja v posamezne programe, tečaje, predavanja na VŠZ, raziskovalnih inštitutih 

in podobno. Prek portala bi lahko omogočili tudi neposredno interakcijo med Zoisovimi 

štipendisti.  

 

9.3 Srednjeročna priporočila – celovit sistem razvoja nacionalnih talentov 

V nekajletnem obdobju bi bilo po našem mnenju potrebno sedanji sistem dela za nadarjenimi 

nadgraditi v celovit sistem spodbujanja razvoja nacionalnih talentov. Del takšnega sistem bi 

moral biti tudi finančni instrument, ki bi nadomestil sedanjo Zoisovo štipendijo in ga v predlogu 

poimenujemo Zoisova spodbuda. Spodbuda, kot jo predlagamo, ni nova vrsta štipendije, saj se 

od štipendij razlikuje po številnih predlaganih lastnostih. Izplačana bi bila enkrat letno kot 

priznanje za že izkazane dosežke oziroma prepoznano nadarjenost. Kot nujni podporni 

mehanizem takšnega sistema predlagamo tudi informacijski sistem za celovito spremljanje 

nadarjenih, to je nacionalno baza talentov. Izraz nacionalna uporabljamo zato, ker bi se 

nadarjene v tem sistemu začelo spremljati in spodbujati že zgodaj, medtem ko so za privabljanje 

in zadržanje talentov iz tujine (na primer odličnih tujih študentov) primernejši drugačni, ciljno 

usmerjeni mehanizmi. Kot nova mehanizma predlagamo tudi delno izplačilo Zoisove spodbude 

v obliki vavčerjev in vzpostavitev nacionalnega javno-zasebnega sklada za razvoj talentov. 

Zaradi celovitosti in zahtevnosti predlaganih sprememb je integracija Zoisovega štipendiranja 

v sistem spodbujanja nadarjenih lahko le srednjeročni cilj. 

9.3.1 Integracija Zoisovega štipendiranja v celovit sistem spodbujanja in spremljanja 

nadarjenih oziroma nacionalne baze talentov – Zoisova spodbuda za nadarjene 

Naša analiza je pokazala, da so povezave med sistemom dela z nadarjenimi učenci in dijaki in 

sistemom Zoisovega štipendiranja danes zelo šibke. Po eni strani to sicer pomeni, da je Zoisova 

štipendija lahko oprta na kvantitativna merila (povprečna ocena in štetje dosežkov), vendar pa 

je s tem sistem dela z nadarjenimi ostal brez mehanizma finančne spodbude oziroma podpore 

za dijake in študente, ki bi primarno temeljila na prepoznani nadarjenosti in njenem razvoju. 

Vsekakor je to tudi posledica ne dovolj dorečenega sistema dela z nadarjenimi, predvsem z 

vidika sistematičnega spremljanja in spodbujanja njihovega razvoja. Podatki o nadarjenih, ki 

jih prepoznajo šole same (osnovne in srednje), se danes ne zbirajo centralno, prav tako se 

podatek o nadarjenosti ne prenese z osnovne na srednjo šolo in potem VŠZ, ki ga obiskujejo 

nadarjeni. Podatki o dosežkih na tekmovanjih in povprečnem uspehu se spremljajo samo za 

Zoisove štipendiste, in to le za leta, ko štipendijo imajo ali zanjo kandidirajo.  

Konkretno predlagamo: 

S1. V srednjeročnem obdobju prenos pristojnosti na MIZŠ – vsebinsko pristojnost za 

finančne spodbude nadarjenim oziroma za to, kar danes poznamo kot Zoisovo 
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štipendiranje, je smiselno prenesti v pristojnost MIZŠ in s tem omogočiti vključitev tega 

instrumenta v okvir celovitega sistema dela z nadarjenimi učenci, dijaki in študenti ter 

sistema spodbujanja odličnosti v izobraževanju. Ker je pred prenosom pristojnosti 

potrebno tudi nadgraditi sedanji sistem dela z nadarjenimi, je prenos pristojnosti podan 

kot srednjeročni predlog. Del prenove sistema je lahko tudi zakonska opredelitev 

nadarjenih otrok kot otrok s posebnimi potrebami ali statusom (podobno kot imajo 

poseben status v izobraževalnem procesu danes npr. športniki).  

S2. Sprememba Zoisove štipendije v Zoisovo spodbudo, katere primarni (zakonsko 

opredeljeni) namen je spodbujanje nadarjenih – sedanja Zoisova štipendija se 

spremeni v Zoisovo spodbudo kot finančni instrument celovitega sistema 

prepoznavanja, spremljanja in dela z nadarjenimi oziroma sistema razvoja nacionalnih 

talentov. Preimenovanje bi tudi na simbolni ravni pomenilo, da bi odpadle nekatere 

dileme, ki se danes pojavljajo v zvezi s Zoisovimi štipendijami. Ker bi bila Zoisova 

spodbuda že po zakonski opredelitvi namenjena za razvoj nadarjenosti in ne za 

pokrivanje življenjskih stroškov oziroma socialni korektiv, ne bi bilo potrebno, da bi se 

izključevala s prejemanjem štipendij ali pridobivanjem delovnih izkušenj. Zoisova 

spodbuda bi se, za razliko od štipendij, lahko izplačevala v enkratnem znesku za 

dosežke v preteklem šolskem oziroma študijskem letu, denarno izplačilo pa bi lahko 

delno nadomestili z vavčerji. Nekatere od teh možnosti so podrobneje opisane v 

predlogih v nadaljevanju. 

S3. Razvoj informacijskega sistema za celovito spremljanje nadarjenih (informacijska 

baza nacionalnih talentov) – MIZŠ bi moral vzpostaviti celovit informacijski sistem 

za spremljanje nadarjenih od začetka šolanja do vsaj prvih let zaposlitve. V ta sistem bi 

šole sporočale podatke o učencih in dijakih, ki so jih prepoznale kot nadarjene, pa tudi 

o njihovi vključenosti v različne izven šolske in obšolske dejavnosti ter uspešno 

izvedene raziskovalne naloge in projekte. Tudi podatke o o tistih, ki dosežejo 

nadpovprečni učni uspeh, bi lahko pridobili od šol in VŠZ neposredno, saj ti povečini 

že uporabljajo e-redovalnice. Organizatorji tekmovanj bi v sistem poročali  o vseh 

najbolje uvrščenih, s čimer bi v nacionalno bazo talentov dodali tudi tiste, ki jih šole 

morda niso identificirale, so se pa izkazali z dejanskimi dosežki. Seveda bi tudi učenci, 

dijaki in študenti morali imeti možnost, da sami (oziroma njihovi skrbniki) predlagajo 

vpis svojih dosežkov v bazo. Ker bi se baza nacionalnih talentov polnila iz različnih 

virov, bi v njej zajeli zelo širok krog vseh, ki so kakor koli izkazali svojo nadarjenost. 

Hkrati bi v nacionalni bazi talentov lahko spremljali tudi podatke o njihovi zaposlitveni 

(karierni) poti; najboljši vir teh podatkov bi bil FURS, saj se danes od vsakega plačanega 

dela odvedejo pokojninski prispevki, pri čemer so odmerjeni od različnih osnov, ki so 

povezane z vrsto in obliko dela oziroma zaposlitve. 

S4. Uvesti tudi druge oblike spodbud za delo z nadarjenimi – Zoisovo spodbudo, ki bi 

nadomestila sedanja štipendijo, bi lahko dopolnili še z drugimi oblikami spodbud za 

delo z nadarjenimi. Kot dober zgled navajamo Italijo, ki določena finančna sredstva kot 

nagrado nameni tudi šolam, iz katerih prihajajo zmagovalci različnih tekmovanj. Seveda 

morajo šole prejeto nagrado nameniti za delo z nadarjenimi. 
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Drugačna zasnova sistema finančnih spodbud za nadarjene bi seveda vplivala na številne vidike 

Zoisovih štipendij oziroma spodbud. V nadaljevanju zato podajamo še dodatna priporočila, ki 

seveda temeljijo na predpostavki, da bi bila sprejeta osnovna usmeritev k integraciji sistema 

dela z nadarjenimi in finančnih spodbud, podana v priporočilih S1-S4. 

9.3.2 Merila za pridobitev in ohranitev Zoisove spodbude 

Merila za pridobitev in ohranitev Zoisove spodbude bi bilo seveda potrebno prilagoditi njenemu 

primarnemu namenu, to je spodbujanju nadarjenih za razvoj njihovih talentov. 

Konkretno predlagamo: 

S5. Merila za pridobitev Zoisove spodbude vezati predvsem na nadarjenost – eden od 

razlogov, da se nadarjenost kot taka danes ne upošteva pri podeljevanju Zoisovih 

štipendij, je tudi določena stopnja subjektivnosti pri njenem opredeljevanju in 

prepoznavanju. Vseeno menimo, da bi bolj poenoten in bolje spremljan sistem 

prepoznavanja nadarjenih v šolah lahko postal eno od meril za podeljevanje Zoisovih 

spodbud. Drugo merilo bi lahko bili dosežki, vpisani v nacionalni bazi talentov, saj bi 

se ta sistematično oblikovala iz različnih virov in zajela vse nadarjene, ne le tistih, ki bi 

jih kot takšne formalno prepoznale šole ali bi se odločili kandidirati za Zoisovo 

spodbudo. Kot smo predlagali že pri Zoisovih štipendijah, bi morali upoštevati tudi 

dosežke s športnega področja. Ob nadarjenosti in dosežkih bi bilo miselno ohraniti tudi 

neko merilo resnosti nadarjenih v samem izobraževalnem procesu, kot je na primer 

povprečna ocena, vendar z manjšim pomenom oziroma vplivom, kot ga ima to merilo 

danes.  

S6. Podeljevanje Zoisovih spodbud na podlagi podatkov v nacionalni bazi talentov – z 

razvojem baze nacionalnih talentov bi bili že iz nje razvidni vsi podatki, potrebni za 

odločanje o Zoisovih spodbudah (prepoznana nadarjenost, dosežki in aktivnosti, učni 

uspeh). Sčasoma bi torej lahko uvedli sistem, v katerem bi že iz same baze enkrat letno 

ugotovili upravičence do Zoisove spodbude in jim jo podelili avtomatično, brez 

posebnega prijavnega postopka. Enako bi lahko preverjali tudi pogoje za ohranitev 

spodbude. Kot korektiv takšnega postopka zaradi morebitnih pomanjkljivosti baze pa 

bi kazalo še vedno dopustili tudi možnost samokandidiranja tistim, ki jim spodbuda ne 

bi bila podeljena na podlagi podatkov v bazi, pa bi vseeno menili, da so do nje 

upravičeni. Podobno bi tudi obstoječe prejemnike, za katere bi bilo ugotovljeno, da ne 

izpolnjujejo več pogojev, najprej pozvali k predložitvi morebitnih dodatnih dokazil. 

S7. Oblikovati merila za upoštevanje različnih dosežkov iz nacionalne baze talentov –

v nacionalni bazi talentov bi bili zajeti bistveno širši podatki o dosežkih in aktivnostih 

nadarjeni od dosežkov, ki se danes spremljajo v okviru baze Zoisovih štipendistov. Zato 

bo potrebno oblikovati merila, kako se upoštevajo oziroma točkujejo različni dosežki. 

Podobno priporočilo smo podali že za sedanji sistem Zoisovega štipendiranja, ki pa se 

je tam nanašalo zgolj na točkovanje dosežkov iz tekmovanj. 

S8. Merila za ohranitev Zoisove spodbude primarno vezati na izkazano aktivnost za 

razvoj nadarjenosti – primarna obveznost prejemnika Zoisove spodbude bi morala biti 

predvsem stalno vlaganje v razvoj svoje nadarjenosti z različnimi samostojnimi ali 

organiziranimi aktivnostmi, ki se pokažejo tudi v različnih dosežkih, vzporedno z 



218 

 

rednim opravljanjem obveznosti izobraževalnega programa, v katerega je vključen. 

Vsekakor tudi tu, podobno kot že pri sedanjem sistemu, priporočamo, da so merila za 

ohranitev manj zahtevna od meril za pridobite Zoisove spodbude.  

9.3.3 Višina Zoisove spodbude in združljivost s štipendijami  

Za Zoisove spodbude še bolj kot za sedanje štipendije velja, da je njihova višina manj 

pomembna od tega, da spodbuda zajame čim večji delež nadarjenih. Višina Zoisove spodbude 

bi lahko bila tudi nižja od sedanje štipendije, saj bi bil ključen cilj zajeti čim večji delež 

nadarjenih, del spodbude pa bi bil izplačan v obliki vavčerjev za izdatke, povezane z razvojem 

nadarjenosti. 

Konkretno predlagamo: 

S9. Prejemanje Zoisove spodbude ne vpliva na pravico do prejemanja štipendij iz 

javnih ali zasebnih sredstev – ker Zoisova spodbuda ni opredeljena kot štipendija, 

ampak kot instrument politike spodbujanja razvoja nacionalnih talentov, prejemanje 

Zoisove spodbude ne sme vplivati na upravičenost do prejemanja štipendij iz javnih ali 

zasebnih sredstev. 

S10. Pri določanju višine Zoisove spodbude bi moral biti primarni cilj zajeti čim večji 

delež nadarjenih – ob prehodu na nov sistem se sredstva za Zoisove štipendije 

prenesejo v financiranje Zoisovih spodbud. Skupno višino sredstev za Zoisove 

spodbude bi morali določiti tako, da bi bilo možno zajeti delež dijaške in študentske 

populacije, ki ustreza dosegljivim tujim in mednarodnim podatkom o deležu nadarjenih 

v populaciji po širši opredelitvi nadarjenosti (okrog 10 %).  

9.3.4 Izplačilo dela spodbude v obliki vavčerjev  

Ker bi bila Zoisova spodbuda predvsem podpora za razvoj nadarjenosti, bi bilo smiselno, da se 

del spodbude namesto v denarju izplača v obliki vavčerja. S tem bi prejemnike spodbudili, da 

sami poiščejo načine za razvoj svoje nadarjenosti (na primer udeležba na plačljivih delavnicah 

in podobnih aktivnostih, nakup instrumenta ali literature). Hkrati bi tudi spodbudili razvoj 

ponudbe aktivnosti za nadarjene, saj bi ponudniki aktivnosti prek vavčerjev dobili povrnjen del 

stroškov. Vavčerji bi bili torej tudi učinkovit instrument za povezovanje nadarjenih mladih z 

znanstveno-raziskovalno sfero in nevladnimi organizacijami,  saj so ponudniki aktivnosti 

za nadarjene v veliki meri prav nevladne organizacije ter izobraževalne in raziskovalne 

ustanove (VŠZ in instituti, pa tudi srednje in osnovne šole). 

Konkretno predlagamo: 

S11. Denarne Zoisove spodbude dopolniti s sistemov vavčerjev za kritje stroškov, 

povezanih z razvojem nadarjenosti – z vavčerjem bi prejemniki Zoisove spodbude 

lahko krili izdatke v zvezi z razvojem svojih sposobnosti, na primer nakup instrumentov, 

tehnične opreme, literature, udeležbo na plačljivih predavanjih, seminarjih, poletnih 

šolah ali taborih in drugih podobnih aktivnosti. Pri uvedbi vavčerjev bo treba paziti na 

njihovo administrativno enostavnost, to je na čim bolj odprto opredelitev možnosti 

njihove uporabe ter čim enostavnejšo uporabo. Poleg uporabe kot neposrednega 
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plačilnega sredstva pri ponudniku aktivnosti bi morali omogočiti tudi, da štipendist 

uveljavlja povračilo določenih stroškov iz naslova voucherjev neposredno pri javnem 

skladu (npr. za udeležbo na delavnicah v tujini, katerih organizator seveda ne bi 

sprejemal slovenskih vavčerjev). Vavčer bi se prejemniku spodbude dodelil enkrat letno 

z možnostjo prenosa v naslednje leto.  

9.3.5 Nacionalni sklad za razvoj talentov  

Oblikovanje celovite politike razvoja nacionalnih talentov, podprte s celovito informacijsko 

bazo za njihovo prepoznavanje in spremljanje, bi omogočilo tudi bolj neposredno vključevanje 

delodajalcev in nevladnih organizacij v spodbujanje nadarjenih. Kot možno obliko 

takšnega vključevanja predlagamo nacionalni sklad za razvoj talentov. Prek tega mehanizma bi 

lahko potekalo tudi povezovanje nadarjenih s trgom dela. Predlog nacionalnega sklada za 

razvoj talentov sledi zgledom Nemčije, kjer se delodajalci neposredno vključujejo v 

oblikovanje in tudi financiranje štipendij, ter Italije, kjer je fundacija za štipendiranje izjemno 

uspešnih zasnovana kot javno zasebno partnerstvo.  

Konkretno predlagamo: 

S12. Oblikovanje sklada za razvoj nacionalnih talentov – v sklad bi se prenesla sredstva, 

ki bi jih država namenila za Zoisove spodbude in vavčerje, dodatna sredstva pa bi lahko 

vplačevali tudi delodajalci in nevladne organizacije. Njihovi prispevki bi lahko bili 

splošni, to je za financiranje sistema spodbud, ali pa namenski, na primer za spodbude 

na določenih področjih. Tako bi na primer posamezne nevladne organizacije ali podjetja 

lahko svoje prispevke namenila izrecno za določeno število spodbud ali dodatkov k 

spodbudam na posebej izbranih področjih (npr. umetnost, specifični izobraževalni 

programi in podobno). S tem bi ponudbo štipendij, ki jo danes že ponujajo nekateri 

zasebni skladi ali nevladne organizacije, povezali in naredili dostopno širšemu krogu 

kandidatov. Poleg tega bi sodelujoči delodajalci imeli možnost med prejemniki spodbud 

izbirati kandidate za prakso, poletno delo ali pripravništvo. Nevladne organizacije in 

delodajalci bi prek sodelovanja v skladu dobili tudi določen vpliv na oblikovanje 

politike spodbujanja nadarjenih. 

Ob tem so tudi za sistem Zoisovih spodbud relevantna nekatera priporočila, ki smo jih podali 

že za optimizacijo sedanjega sistema Zoisovega štipendiranja: organiziranje dogodkov za 

srečevanje z delodajalci in drugimi nadarjenimi (P13), nepogojevanje upravičenosti do 

spodbude z zaposlitvenim statusom (P14) ter vzpostavitev enotnega državnega portala s 

ponudbo za nadarjene (P15). 

9.4 Sklep 

V zaključnem poglavju raziskave smo najprej povzeli njene glavne ugotovitve, nato pa njihovi 

podlagi podali 15 kratkoročnih in 12 srednjeročnih priporočil. Povezava med ugotovitvami in 

priporočili je sistematično in pregledno podana v Preglednici 9.1. 

Kratkoročna priporočila se nanašajo na optimizacijo sedanjega sistema Zoisovega štipendiranja 

v obstoječih okvirih. Med njimi so po našem mnenju ključna priporočila glede večje odprtosti 
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meril za pridobitev štipendije in za njeno ohranitev, priporočilo glede upoštevanja socialno 

ekonomskega statusa štipendistov ter povečanja števila štipendistov. 

Srednjeročna priporočila so usmerjena v celovito prenovo sistema spodbujanja nadarjenosti, s 

katero bi se Zoisova štipendija preoblikovala v Zoisovo spodbudo in postala finančni instrument 

politike razvoja nacionalnih talentov. Bistvene novosti, ki jih v tem okviru predlagamo, so 

oblikovanje celovite nacionalne baze talentov kot osnove za oblikovanje politike in mehanizma 

za podeljevanje spodbud, uvedba vavčerjev za nadarjene poleg neposrednih denarnih spodbud 

ter ustanovitev nacionalnega sklada za razvoj talentov v javno zasebnem partnerstvu. 

Raziskovalna skupina je vsekakor pripravljena sodelovati v strokovnih razpravah o predlaganih 

priporočilih tako z naročnikom kot v širšem krogu deležnikov Zoisovega štipendiranja in 

sistema dela z nadarjenimi. 
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Preglednica 9.1: Kratkoročna priporočila za optimizacijo sistema Zoisovega štipendiranja in srednjeročna priporočila za celovito prenovo 

sistema 

Ugotovitev Kratkoročno priporočilo (vodilno MDDSZ) Srednjeročno priporočilo (vodilno MIZŠ) 

Pristojnost za štipendije, ki spodbujajo izjemne 

učne dosežke in nadarjenost, je v vseh 

primerjanih državah na ministrstvu, pristojnem 

za izobraževanje. 

 

  

 S1. Prenos pristojnosti na MIZŠ – integracija 

Zoisovih štipendij v sistem spodbujanja 

nadarjenih kot finančni instrument tega sistema. 

S2. Sprememba Zoisove štipendije v Zoisovo 

spodbudo, katere primarni (zakonsko 

opredeljeni) namen je spodbujanje nadarjenih. 

Sistem spodbujanja nadarjenih je že več let v 

procesu prenove, rezultati prepoznavanja 

nadarjenih na ravni šol in delo šol z njimi se ne 

spremlja sistematično in ni dovolj podprto.  

 S3. Razvoj informacijskega sistema za celovito 

spremljanje nadarjenih – nacionalna baza 

talentov. 

Zoisova štipendija je zakonsko opredeljena kot 

štipendija za učni uspeh in izjemne dosežke.  

K1. Dopolniti zakonsko opredelitev z namenom 

spodbujanja nadarjenih. 

S2. Sprememba Zoisove štipendije v Zoisovo 

spodbudo, katere primarni (zakonsko 

opredeljeni) namen je spodbujanje nadarjenih. 

S4. Uvesti tudi druge oblike spodbud za delo z 

nadarjenimi. 



222 

 

Ugotovitev Kratkoročno priporočilo (vodilno MDDSZ) Srednjeročno priporočilo (vodilno MIZŠ) 

Po merilih za pridobitev štipendije je potrebno 

imeti tako visoko povprečno oceno kot zadostno 

število dosežkov. Ker so se zaradi zniževanja 

sredstev dejanski vstopni pogoji za pridobitev 

štipendije povišali nad zakonsko določene, 

štipendijo lahko pridobijo le tisti z izjemnim 

uspeh in hkrati večjim številom dosežkov.  

K2. Spremeniti zakonsko določbo o merilih po 

zgledu prejšnjega ZŠtip, ki je dopuščal nekatere 

možnosti, da se štipendija pridobi tudi na 

podlagi dosežkov na specifičnih področjih ob 

nekoliko nižji povprečni oceni. 

K3. Omogočiti šolam in VŠZ, da podprejo 

omejeno število kandidatov, ki ne dosegajo 

meril. 

S5. Merila za pridobitev Zoisove spodbude 

vezati predvsem na nadarjenost – kombinacija 

prepoznane nadarjenosti (na ravni šol in VŠZ) 

in izkazane nadarjenosti (prek dosežkov v 

nacionalni bazi talentov). 

S6. Podeljevanje Zoisovih spodbud na podlagi 

podatkov v nacionalni bazi talentov ob 

korektivu samokandidiranja oziroma 

predlaganja dokazil. 

Med dosežki ni možno uveljavljati dosežkov s 

področja športa; za športnike obstajajo 

štipendije Olimpijskega komiteja, ki pa so 

praviloma namenjene tistim, ki so dosegli 

izjemne rezultate kot člani reprezentance. 

K4. Spremeniti zakonsko določbo tako, da se 

bodo upoštevali tudi dosežki s športnega 

področja. 

 

Kratkoročno priporočilo K4 velja tudi za 

prenovljeni sistem. 

Pogoji za štipendijo so opredeljeni enotno ne 

glede na področje, na katerem kandidat dosega 

izjemne dosežke. Po podatkih prevladujejo 

dosežki iz tekmovanj v znanju, pri nekaterih 

štipendistih tudi z nekaj ekstremno visokimi 

vrednostmi, medtem ko je raziskovalnih 

dosežkov malo, umetniških pa skoraj nič. 

K5. Ločiti rangiranje kandidatov po dosežkih 

glede na področja (npr. znanje, veščine, 

umetnost, šport), določiti minimalno kvoto 

štipendij za področje umetnosti in športa. 

S7. Oblikovati merila za upoštevanje različnih 

dosežkov iz nacionalne baze talentov. 

Podatki kažejo na velik razmah tekmovanj na 

različnih področjih z različno zahtevnostjo in 

specializiranostjo. 

K6. Enotna merila za določanje najboljših 

rezultatov na tekmovanjih ter sistem 

ponderiranja dosežkov na različnih 

tekmovanjih, ki odraža njihovo zahtevnost. 

S7. Oblikovati merila za upoštevanje različnih 

dosežkov iz nacionalne baze talentov. 
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Ugotovitev Kratkoročno priporočilo (vodilno MDDSZ) Srednjeročno priporočilo (vodilno MIZŠ) 

Merila za ohranitev štipendije so se izkazala za 

stroga. Štipendija vsaj enkrat mirovala 21 % 

dijakov in 40 % študentov, prenehala pa 17 % 

dijakov in 39 % študentov. Po letu 2014 je le 

slabi tretjini štipendistov uspelo imeti Zoisovo 

štipendijo tako v zadnjem letu srednje šole kot 

tudi že naslednje leto v prvem letniku višjega ali 

visokega izobraževanja. Velik je tudi osip 

štipendistov pri prehodih v višji letnik študija. 

K7. Srednješolska raven: dopustiti enoletno 

odstopanje od merila za povprečno oceno, 

dosežke preverjati v dveletnem obdobju.  

K8. Višja in visokošolska raven: vezati na redno 

napredovanje v višji letnik.  

K9. Omogočiti šolam in VŠZ, da podprejo 

omejeno število štipendistov, ki v določenem 

letu ne dosegajo meril. 

K10. Neizpolnjevanje meril izvzeti iz razlogov 

za nastanek obveznosti vračila štipendije. 

S8. Merila za ohranitev Zoisove spodbude 

primarno vezati na izkazano aktivnost za razvoj 

nadarjenosti. 

Večina držav pri primerljivih štipendijah 

upošteva socialno-ekonomski položaj 

štipendista. Pri nas je dodatek na dohodek 

družinskega člana pred ukinitvijo dobivalo okoli 

10 % Zoisovih štipendistov. Kandidati iz 

socialno šibkejših družin tako tehtajo med tem, 

ali bi kandidirati za Zoisovo štipendijo, ki je ni 

lahko obdržati, ali pa bi uveljavili pravico do 

državne štipendije in morebiti dobili tudi 

dodatek za učni uspeh.  

K11. Z zakonsko spremembo dopustiti hkratno 

prejemanje Zoisove in državne štipendije. Ker 

bi se Zoisova štipendija vštevala v osnovo za 

ugotavljanje dohodkovnega cenzusa za 

upravičenost do državne štipendije, bi že to tudi 

primerno omejilo skupni znesek obeh štipendij. 

S9. Prejemanje Zoisove spodbude ne vpliva na 

pravico do prejemanja štipendij iz javnih ali 

zasebnih sredstev. Ker bi se denarni del Zoisove 

spodbude všteval v osnovo za ugotavljanje 

dohodkovnega cenzusa za upravičenost do 

državne štipendije, bi že to tudi primerno 

omejilo skupni znesek spodbude in državne 

štipendije. 

Bolj kot sama višina Zoisove štipendije je 

problematično upadanje števila prejemnikov in 

sredstev za to štipendijo, kar se je stabiliziralo 

šele v zadnjih nekaj letih.  

K12. Povečati sredstva za Zoisove štipendije in 

jih prednostno usmeriti v povečanje števila 

štipendistov – cilj zajeti vsaj delež populacije, ki 

po različnih podatkih ustreza deležu izjemno 

nadarjenih (do 5 %). 

 

S10. Pri določanju višine Zoisove spodbude bi 

moral biti primarni cilj zajeti čim večji delež 

nadarjenih – cilj zajeti vsaj populacije, ki po 

različnih podatkih ustreza deležu nadarjenih po 

širši opredelitvi (okrog 10 %). 
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Ugotovitev Kratkoročno priporočilo (vodilno MDDSZ) Srednjeročno priporočilo (vodilno MIZŠ) 

Zoisova štipendija se danes v celoti izplačuje v 

denarju, kar seveda pomeni, da se denar lahko 

porabi za življenjske stroške ali druge namene, 

ki ne prispevajo neposredno k razvoju 

nadarjenosti, ki naj bi jih Zoisova štipendija 

spodbujala. 

 

 

S11. Denarne Zoisove spodbude dopolniti s 

sistemov vavčerjev za kritje izdatkov, 

povezanih z razvojem nadarjenosti. 

V Sloveniji ni razvitega sistematičnega pristopa 

za povezovanje Zoisovih štipendistov s trgom 

dela, razen možnosti, da štipendisti poleg 

Zoisove štipendije pridobijo kadrovsko 

štipendijo ali štipendijo za deficitarne poklice, 

vendar je takšnih primerov malo. 

K13. Organiziranje rednih dogodkov za 

štipendiste, kjer bi se lahko srečali s 

potencialnimi delodajalci in med seboj. 

 

S12. Nacionalni sklad za razvoj talentov – 

delodajalce in nevladne organizacije vključiti v 

sofinanciranje in oblikovanje Zoisovih spodbud. 

 

Kratkoročno priporočilo K13 velja tudi za 

prenovljeni sistem. 

Z vidika pridobivanja delovnih izkušenj v času 

izobraževanja in glede na raznolikost možnih 

načinov opravljanja dela je sedanja omejitev 

glede delovnega statusa Zoisovih štipendistov, 

ki lahko opravljajo študentsko delo, ne smejo pa 

biti zaposleni ali samozaposleni, preveč 

omejujoča.  

K14. Prilagoditev pogojev glede zaposlitvenega 

statusa štipendistov – štipendistom dopustiti 

tudi druge oblike delovne aktivnosti poleg 

študentskega dela, seveda v smiselno omejenem 

obsegu po časovnem angažmaju ali dohodku. 

 

Kratkoročno priporočilo K14 velja tudi za 

prenovljeni sistem. 

V Sloveniji ni razvitega sistematičnega pristopa 

za povezovanje Zoisovih štipendistov z 

raziskovalno in akademsko sfero. 

K15. Vzpostavitev državnega informacijskega 

portala o dodatni ponudbi za nadarjene. 

S11. Denarne Zoisove spodbude dopolniti s 

sistemov vavčerjev za kritje izdatkov, 

povezanih z razvojem nadarjenosti. 

 

Kratkoročno priporočilo K15 velja tudi za 

prenovljeni sistem. 
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Ugotovitev Kratkoročno priporočilo (vodilno MDDSZ) Srednjeročno priporočilo (vodilno MIZŠ) 

Nevladne organizacije se povsod vključujejo 

predvsem v oblikovanje sistema in neposredno 

delo z nadarjenimi, nekatere pa tudi neposredno 

v samo štipendiranje. 

 S12. Nacionalni sklad za razvoj talentov – 

delodajalce in nevladne organizacije vključiti v 

sofinanciranje in oblikovanje Zoisovih spodbud. 
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Priloga B: Kvantitativna analiza 

 

PRILOGA B1 

V tej prilogi podajamo naš način razporejanja po vrsti izobraževanja, ki je uporabljen v 

analizi. 

 

  

Štetje od izobra_vrsta_naziv KATEGORIJA POENOSTAVLJENO FREKVENCA FREKVENCA-POENOSTAVLJENO

669 Doktorsko 18202 Doktorsko 781 0,7% Doktorsko 781 0,7%

92 Doktorsko 18201 Magisterij stari 177 0,2% =magisterij Magisterij 19916 18,0%

13 Doktorsko 18299 Bolonja 2 19739 17,8% =magisterij Visoko 25073 22,7%

5 Doktorsko 18 Visoko 20899 18,9% Visoko strokovno 4604 4,2%

2 Doktorsko 182 Visoko prejšnje 4174 3,8% =visoko Višje 296 0,3%

155 Magisterij stari 18102 Magisterij Visoko strokovno 4604 4,2% Srednje splošno 54985 49,7%

15 Magisterij stari 181 Magisterij Višje 296 0,3% Srednje strokovno 4815 4,4%

7 Magisterij stari 18199 Magisterij Specializacija 126 0,1% =drugo Drugo 137 0,1%

19626 Bolonja 2 17003 Magisterij Srednje splošno 54985 49,7%

56 Bolonja 2 170 Magisterij Srednje tehniško in strokovno 4692 4,2% =srednje strokovno

49 Bolonja 2 17 Magisterij Srednje poklicno 123 0,1% =srednje strokovno

8 Bolonja 2 17099 Magisterij Drugo 11

20746 Visoko 16204 110607 110607

84 Visoko 162 Kontrola 0

44 Visoko 16

25 Visoko 16299

4174 Visoko prejšnje 17002 Visoko

4068 Visoko strokovno 16203

536 Visoko strokovno 16202

267 Višje 16101

29 Višje 161

125 Specializacija 18101 Drugo

1 Specializacija 16201 Drugo

54985 Srednje splošno 15002

4605 Srednje tehniško in strokovno 15001 Srednje strokovno

66 Srednje tehniško in strokovno 15 Srednje strokovno

12 Srednje tehniško in strokovno 150 Srednje strokovno

5 Srednje tehniško in strokovno 15099 Srednje strokovno

4 Srednje tehniško in strokovno 15999 Srednje strokovno

121 Srednje poklicno 14001 Srednje strokovno

2 Srednje poklicno 13001 Srednje strokovno

4 Drugo 35

2 Drugo 1

2 Drugo 39999

2 Drugo 36

1 Drugo 361

110607 36100



 

 

PRILOGA B2 

V tej prilogi podajamo le zaključno razporeditev po področjih izobraževanja. Celotno 

razporeditev bomo zaradi velikosti oddali v ločeni datoteki. 

 

  

ZDRAVSTVO 27,6% 15381 MED MEDICINA IN ZDRAVSTVO 27,6% MED

NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKA 12,8% 7133 NAR NARAVOSLOVJE 12,8% NAR

TEHNIKA 11,8% 6590 TEH TEHNIKA 16,0% TEH 28,8%

EKONOMIJA, PRAVO, UPRAVNE VEDE 9,1% 5083 DRUŽB DRUŽBOSLOVJE 23,7% DRUŽB

DRUŽBENE VEDE 8,6% 4779 DRUŽB HUMANISTIKA 10,9% HUM 34,6%

PEDAGOŠKE VEDE 6,0% 3360 DRUŽB OSTALO 8,6% OST

HUMANISTIKA 5,9% 3262 HUM NERAZPOREJENO 0,4% NERAZ

UMETNOST 5,1% 2816 HUM 100,0%

RAČUNALNIŠTVO 4,2% 2347 TEH

ARHITEKTURA, URBANIZEM, GRADBENIŠTVO 3,9% 2200 OST

RAZNE STORITVE 2,5% 1418 OST

KMETIJSTVO 2,1% 1147 OST

NERAZPOREJENO 0,4% 197 NERAZ

55713

GIMNAZIJA 54894

110607

SEŠTEVKI ENOT PO PODROČJIH KONSOLIDACIJA



 

 

PRILOGA B3 

 

 

  

Oznake vrstic Štetje od Mirovanje_razlog_naziv VRSTICA Predlog kategorij Vrstice Dijak Študent Skupna vsota

dijak  - ni dosegel povprečne ocene najmanj 4,1 1178 1 Nedoseganje ocene 1,8 1178 2161 3339 33,3%

medletna sprememba - mirovanje 8 2 Ponavljanje 7 567 5,7%

mirovanje - sprememba programa s soglasjem 86 3 Brez dosežka 4 587 5,9%

ni izkazanega izjemnega dosežka v preteklem šolskem / študijskem letu 587 4 Ni dokazil 5 4559 45,4%

ni predložil zbirne mape 4559 5 Sprememba programa 3 86

obnova postopka - mirovanje 1 6 Vloga štipendista 9 880 8,8%

ponavljanje letnika 567 7 Ostalo 13

študent - ni dosegel povprečne ocene najmanj 8,5 oz. Top 5% 2161 8 10031

ZŠtip-1 - mirovanje - na vlogo 880 9 kontrola 0

ZŠtip-1 - obnova postopka - mirovanje 4 10

(prazno)

Skupna vsota 10031

Štetje od Prenehanje_razlog_naziv Oznake stolpcev Oznake stolpcev

Oznake vrstic Dijak Študent Skupna vsota VRSTICA Predlog kategorij Vrstice Dijak Študent Skupna vsota

diplomiranje 48 48 1 Diplomiranje 1 0 48 48

drugi razlogi 16 235 251 2 Po mirovanju 10,19.20,33,34 2086 3385 5471 63,0%

izgubil status dijaka ali študenta 4 4 3 Druga štipendija 6,11,12,13 286 458 744 8,6%

obnova postopka - drugi razlogi 2 3 5 4 Odpoved pravici 7,8,14,15,16,26,27,31 649 770 1419 16,3%

obnova postopka - ni dokončal letnika po svoji krivdi 2 2 5 Zaposlitev 18,22,25 8 180 188

obnova postopka - Prenehanje - druga štipendija - dolg 2 3 5 6 Sprememba programa 9,17,24,30 16 292 308

obnova postopka - Prenehanje - odpoved pravici 1 2 3 7 Drugo 49 459 508

obnova postopka - Prenehanje - odpoved pravici z vračilom dolga 1 1 8 3094 5592 8686

obnova postopka - spremenil izobraževalni program brez soglasja 1 1 9 kontrola 0 0 0

po enoletnem mirovanju - ni ustreznih dokazil 388 621 1009 10

Prejema drugo štipendijo 25 41 66 11

Prenehanje - druga štipendija 216 270 486 12 Vrstice 21, ki se sklicuje na 49. čl, ni mogoče razporediti, ker 

Prenehanje - druga štipendija - dolg 43 144 187 13 je v tem členu veliko različnih razlogov.

Prenehanje - odpoved pravici 363 426 789 14 Podobno velja za kategorije po Zštip-1, kjer piše samo dolg, 

Prenehanje - odpoved pravici z vračilom dolga 43 119 162 15 (vrstice 28,29,32), ker je razlogov za dolg lahko veliko.

Prenehanje - odpoved pravici z vračilom dolga - POGOJNI DOLG 26 1 27 16

Prenehanje - sprememba programa in ponavljanje 8 277 285 17

Prenehanje - zaposlitev 1 60 61 18

prenehanje po enoletnem mirovanju po uradni dolznosti brez dolga 1445 2090 3535 19

prenehanje po enoletnem mirovanju po uradni dolznosti z dolgom 5 282 287 20

prenehanje z dolgom - 49. člen 20 177 197 21

prenehanje zaradi zaposlitve - POGOJNI DOLG 7 106 113 22

smrt štipendista 1 2 3 23

spremenil izobraževalni program brez soglasja 5 4 9 24

v delovnem razmerju ali samozaposlen 14 14 25

ZŠtip-1 - prenehanje - odpoved pravici - brez dolga 192 168 360 26

ZŠtip-1 - prenehanje - odpoved pravici z vračilom dolga 24 52 76 27

ZŠtip-1 - prenehanje - POGOJNI DOLG 7 3 10 28

ZŠtip-1 - prenehanje - splošno - dolg 3 30 33 29

ZŠtip-1 - Prenehanje - sprememba programa in ponavljanje 2 11 13 30

ZŠtip-1 - prenehanje absolventu - odpoved pravici z dolgom 1 1 31

ZŠtip-1 - prenehanje absolventu - POGOJNI DOLG 3 3 32

ZŠtip-1 - prenehanje po enoletnem mirovanju po uradni dolznosti brez dolga 247 339 586 33

ZŠtip-1 - prenehanje po enoletnem mirovanju po uradni dolznosti z dolgom 1 53 54 34

(prazno)

Skupna vsota 3094 5592 8686



 

 

PRILOGA B4 

 

St_studentov St_dijaki St_skupaj Občina St_p_s Rank_s St_p_d Rank_d St_p_sk Rank_sk

13 25 31 Veržej 1,7403 5 3,8168 1 0,1986 1

56 87 119 Naklo 1,6350 11 2,9019 7 0,1872 2

5 17 20 Dobje 0,9804 167 3,2381 4 0,1719 3

60 58 89 Žirovnica 2,2962 1 2,9882 6 0,1698 4

34 73 95 Vodice 1,1236 134 2,7495 13 0,1671 5

21 45 58 Kozje 1,1278 133 2,7692 12 0,1537 6

72 113 154 Šenčur 1,4754 32 2,5212 24 0,1508 7

21 42 53 Horjul 1,2597 96 2,7833 10 0,1507 8

36 51 76 Velike Lašče 1,4112 50 2,5248 22 0,1496 9

57 88 125 Rače - Fram 1,6020 13 2,8269 8 0,1486 10

7 20 23 Dobrovnik/Dobronak 1,3109 78 3,7594 2 0,1468 11

131 200 276 Medvode 1,4270 46 2,6853 15 0,1446 12

55 90 117 Železniki 1,2469 103 2,2327 42 0,1445 13

63 94 126 Gorenja vas - Poljane 1,4019 53 1,9777 82 0,1424 14

42 58 79 Mislinja 1,4374 43 2,2291 43 0,1423 15

30 48 65 Trzin 1,3411 71 2,7149 14 0,1410 16

33 26 48 Mirna Peč 1,7214 6 1,5569 151 0,1389 17

193 196 316 Ajdovščina 1,6606 9 2,0949 64 0,1385 18

41 86 107 Zreče 1,1196 136 2,4446 28 0,1383 19

26 37 53 Šmartno ob Paki 1,3409 72 2,0386 74 0,1377 20

30 36 55 Podčetrtek 1,6278 12 2,0845 66 0,1369 21

374 405 596 Novo mesto 1,6783 8 2,3232 32 0,1365 22

34 36 53 Turnišče 2,2442 2 2,4523 27 0,1338 23

141 187 268 Slovenj Gradec 1,3463 68 2,1450 56 0,1333 24

44 53 78 Žiri 1,4272 45 2,0252 76 0,1330 25

56 80 108 Prevalje 1,5359 21 2,4745 26 0,1325 26

10 20 22 Bistrica ob Sotli 1,3441 69 2,6846 16 0,1322 27

16 26 36 Vitanje 1,3412 70 2,2928 36 0,1318 28

109 150 215 Logatec 1,4378 42 2,1038 63 0,1317 29

37 55 74 Cerkno 1,2838 84 2,3138 34 0,1310 30

175 300 396 Slovenska Bistrica 1,3398 73 2,5242 23 0,1310 31

24 31 47 Mokronog - Trebelno 1,4590 38 1,9267 92 0,1305 32

32 69 81 Radenci 1,3508 67 3,0410 5 0,1298 33

42 65 94 Polzela 1,3967 55 2,2049 49 0,1294 34

33 58 70 Selnica ob Dravi 1,4055 51 2,7791 11 0,1292 35

6 5 8 Solčava 2,1429 3 1,8116 117 0,1289 36

17 27 38 Podvelka 1,7034 7 2,6012 18 0,1286 37

40 36 63 Mozirje 1,5981 14 1,5094 157 0,1284 38

24 46 62 Starše 1,0914 146 2,5713 20 0,1270 39

69 74 114 Dobrova - Polhov Gradec 1,4951 28 1,6833 135 0,1267 40

14 20 28 Cankova 1,4553 39 2,3364 31 0,1266 41

30 33 52 Dolenjske Toplice 1,4138 49 1,9760 83 0,1263 42

13 27 33 Sodražica 1,1872 121 2,8067 9 0,1262 43

19 28 41 Vuzenica 1,4012 54 2,1341 58 0,1262 44

37 58 82 Braslovče 1,1646 123 2,2446 41 0,1261 45

129 185 252 Zagorje ob Savi 1,4245 47 2,3183 33 0,1251 46

55 78 104 Šentjernej 1,3550 66 2,0761 68 0,1248 47

247 376 515 Domžale 1,2490 102 2,1481 55 0,1233 48

27 30 42 Gorje 1,6564 10 2,1661 53 0,1231 49

65 90 127 Vojnik 1,2663 94 1,9355 89 0,1231 50

29 49 64 Radeče 1,1656 122 2,2759 37 0,1228 51

32 49 66 Poljčane 1,5610 18 2,5912 19 0,1228 52

21 22 34 Rečica ob Savinji 1,5306 22 1,8998 95 0,1225 53

183 253 344 Ptuj 1,4896 29 2,4116 29 0,1224 54

97 125 196 Laško 1,3925 56 1,9290 91 0,1223 55



 

 

 

 

24 37 50 Muta 1,2821 86 2,0252 77 0,1207 56

29 29 47 Šmarješke Toplice 1,5838 16 1,8170 113 0,1203 57

30 39 57 Markovci 1,4500 40 2,0537 71 0,1187 58

128 160 236 Vrhnika 1,4353 44 2,0880 65 0,1184 59

14 30 37 Ljubno 0,9655 171 2,0436 73 0,1179 60

67 83 117 Beltinci 1,5651 17 2,0489 72 0,1178 61

17 20 31 Dobrna 1,4617 36 1,7794 125 0,1175 62

48 42 78 Vipava 1,2776 90 1,3739 177 0,1173 63

184 214 322 Škofja Loka 1,3620 64 1,8224 111 0,1172 64

22 31 40 Šentrupert 1,5570 20 2,2711 38 0,1172 65

86 106 163 Brezovica 1,2836 85 1,7406 129 0,1166 66

2210 2607 3980 Ljubljana 1,4804 31 2,3652 30 0,1166 67

98 108 160 Ravne na Koroškem 1,5227 23 2,0354 75 0,1162 68

58 72 112 Bled 1,3251 77 2,1208 60 0,1158 69

77 103 139 Škofljica 1,3906 57 2,1220 59 0,1157 70

28 44 58 Borovnica 1,2238 108 2,0843 67 0,1153 71

16 27 36 Vransko 1,0589 150 1,8608 100 0,1151 72

156 154 259 Radovljica 1,5209 24 1,8425 105 0,1144 73

15 26 33 Kostanjevica na Krki 1,1161 137 2,2260 44 0,1133 74

126 182 258 Šentjur 1,1488 127 1,8941 97 0,1133 75

23 23 35 Mirna 1,5152 26 2,2094 47 0,1131 76

227 317 449 Velenje 1,2793 89 2,1350 57 0,1131 77

45 66 89 Kidričevo 1,2813 87 2,2688 39 0,1130 78

22 37 49 Log - Dragomer 1,0078 161 2,3010 35 0,1130 79

32 38 54 Gorišnica 1,5610 19 1,8357 108 0,1121 80

222 253 392 Kamnik 1,4470 41 1,8450 104 0,1116 81

84 97 152 Cerknica 1,2721 92 1,7646 126 0,1116 82

18 20 31 Sveta Ana 1,9210 4 1,8553 101 0,1110 83

744 1024 1485 Maribor 1,4635 35 2,4758 25 0,1108 84

32 45 69 Bohinj 1,2039 112 1,8248 110 0,1108 85

19 36 43 Škocjan 1,1920 118 2,1164 61 0,1104 86

50 72 99 Pesnica 1,5929 15 1,9597 86 0,1103 87

12 18 27 Makole 1,1928 117 1,9694 84 0,1099 88

46 109 134 Šmarje pri Jelšah 0,8256 196 2,1524 54 0,1097 89

28 33 51 Dobrepolje 1,3766 62 1,7125 131 0,1095 90

26 34 53 Črenšovci 1,5169 25 1,8124 115 0,1088 91

9 15 21 Tabor 0,9036 188 1,8382 107 0,1087 92

35 65 77 Moravske Toplice 1,2302 106 2,5253 21 0,1084 93

179 236 336 Krško 1,3260 76 1,9384 88 0,1082 94

30 49 67 Moravče 1,0183 158 1,6209 140 0,1081 95

104 161 227 Sevnica 1,0967 142 1,8952 96 0,1078 96

105 102 169 Trebnje 1,3587 65 1,5448 154 0,1076 97

15 16 27 Sveti Jurij v Slov. goricah 1,3825 60 1,3029 184 0,1075 98

117 206 275 Žalec 1,0941 144 2,2044 50 0,1073 99

42 50 74 Dol pri Ljubljani 1,2747 91 1,7599 127 0,1072 100

65 127 159 Ormož 1,0989 140 2,1079 62 0,1069 101

15 21 27 Sveta Trojica v Slov. goricah 1,2931 81 1,8885 98 0,1067 102

59 71 109 Gornja Radgona 1,4724 33 1,9101 93 0,1066 103

57 73 110 Šoštanj 1,2164 109 1,6716 136 0,1055 104

328 419 619 Celje 1,2517 100 2,0705 69 0,1052 105

34 52 73 Komenda 1,1913 119 1,8303 109 0,1050 106

53 87 118 Ribnica 0,9329 180 1,7990 121 0,1049 107

117 128 201 Ivančna Gorica 1,2444 104 1,4827 161 0,1049 108

127 168 238 Murska Sobota 1,2813 88 2,2475 40 0,1039 109

21 36 48 Straža 0,9231 182 1,8770 99 0,1039 110



 

 

 

 

 

381 451 692 Kranj 1,3026 79 1,8027 119 0,1038 111

52 58 91 Cerklje na Gorenjskem 1,2282 107 1,4160 169 0,1035 112

49 63 94 Mengeš 1,1896 120 1,7872 123 0,1026 113

57 82 110 Dravograd 1,1987 114 1,9052 94 0,1025 114

18 23 35 Sveti Jurij ob Ščavnici 1,2940 80 1,8011 120 0,1018 115

16 29 38 Rogatec 1,0825 147 1,9398 87 0,1017 116

11 24 30 Benedikt 0,9607 172 1,8100 118 0,1015 117

70 95 136 Hoče - Slivnica 1,3270 75 2,1829 52 0,1013 118

92 122 175 Slovenske Konjice 1,1232 135 1,6842 134 0,0998 119

64 103 138 Ljutomer 1,1586 124 1,9350 90 0,0993 120

24 33 48 Majšperk 1,1070 139 1,7809 124 0,0992 121

73 95 140 Idrija 1,0525 152 1,6499 138 0,0982 122

144 149 233 Grosuplje 1,2889 82 1,4975 158 0,0977 123

48 66 95 Lenart 1,2490 101 1,8477 103 0,0969 124

23 44 55 Kungota 1,0958 143 2,1901 51 0,0963 125

49 75 97 Metlika 1,0333 155 1,9675 85 0,0962 126

21 34 47 Tišina 1,1482 128 1,8211 112 0,0960 127

69 85 123 Lendava/Lendva 1,5052 27 2,2078 48 0,0954 128

17 28 36 Rogašovci 1,4655 34 1,9971 80 0,0952 129

7 16 17 Šalovci 1,2704 93 2,6273 17 0,0948 130

93 118 171 Tržič 1,2844 83 1,7492 128 0,0946 131

8 11 15 Žetale 1,1380 130 1,7241 130 0,0944 132

19 28 40 Komen 1,0123 160 1,8123 116 0,0943 133

33 35 55 Miren - Kostanjevica 1,2128 110 1,8144 114 0,0943 134

33 41 60 Kranjska Gora 1,2610 95 2,2162 46 0,0942 135

227 223 359 Nova Gorica 1,3744 63 1,6096 141 0,0938 136

48 42 71 Šempeter - Vrtojba 1,3789 61 1,5849 147 0,0938 137

39 49 76 Duplek 1,1952 116 1,5873 146 0,0938 138

11 17 23 Sveti Tomaž 1,1506 126 1,5843 148 0,0928 139

63 80 123 Rogaška Slatina 1,1282 132 1,4774 162 0,0927 140

30 37 51 Žužemberk 1,0180 159 1,3172 182 0,0927 141

36 48 66 Puconci 1,4616 37 2,0084 78 0,0911 142

39 38 60 Šmartno pri Litiji 1,1985 115 1,3399 180 0,0908 143

12 19 28 Nazarje 0,7702 200 1,3581 179 0,0898 144

8 17 22 Cerkvenjak 0,9709 169 1,6023 143 0,0894 145

12 28 33 Lovrenc na Pohorju 0,8721 191 2,0072 79 0,0892 146

32 49 66 Radlje ob Dravi 1,0227 157 1,7026 132 0,0882 147

69 72 119 Tolmin 1,0052 162 1,3851 174 0,0868 148

26 26 42 Oplotnica 1,1550 125 1,2859 187 0,0867 149

17 34 43 Kobarid 0,6576 204 1,7932 122 0,0862 150

3 14 15 Velika Polana 0,4348 210 2,0679 70 0,0859 151

28 20 41 Divača 1,4894 30 1,3774 175 0,0859 152

10 10 16 Bloke 1,0288 156 1,2821 189 0,0852 153

10 13 19 Podlehnik 1,1468 129 1,5951 145 0,0851 154

29 45 66 Miklavž na Dravskem polju 0,9449 176 1,5469 153 0,0850 155

20 26 36 Preddvor 0,9381 177 1,3757 176 0,0842 156

25 29 43 Renče - Vogrsko 1,0931 145 1,5409 155 0,0832 157

33 46 69 Ig 0,9601 173 1,5338 156 0,0818 158

18 30 36 Križevci 1,0028 163 1,8484 102 0,0817 159

100 94 154 Postojna 1,2564 97 1,3877 172 0,0806 160

6 10 13 Trnovska vas 0,9375 178 1,4881 160 0,0806 161

35 52 69 Ruše 1,1122 138 1,6084 142 0,0799 162

23 26 36 Hajdina 1,3357 74 1,5758 149 0,0798 163

9 15 20 Gornji Petrovci 1,2552 98 1,8405 106 0,0792 164

6 11 15 Kuzma 1,0381 154 1,9820 81 0,0789 165



 

 

 

 

72 99 136 Črnomelj 0,9742 168 1,6019 144 0,0779 166

89 57 122 Sežana 1,4235 48 1,2074 192 0,0776 167

27 26 46 Prebold 1,1321 131 1,3111 183 0,0774 168

9 22 27 Dornava 0,7137 202 1,6923 133 0,0774 169

3 6 6 Kostel 1,4019 52 3,6145 3 0,0771 170

4 9 11 Ribnica na Pohorju 0,6932 203 1,4634 163 0,0770 171

70 97 138 Litija 0,9040 187 1,3213 181 0,0765 172

8 7 12 Razkrižje 1,3841 59 1,3861 173 0,0762 173

21 18 33 Mežica 1,2382 105 1,1271 197 0,0757 174

27 35 51 Lukovica 0,9193 183 1,1171 198 0,0757 175

113 160 220 Brežice 0,9332 179 1,5590 150 0,0756 176

7 12 15 Odranci 0,9309 181 1,4545 165 0,0756 177

28 60 76 Šentilj 0,9064 185 1,6309 139 0,0753 178

24 34 50 Kanal 0,7987 197 1,4256 168 0,0749 179

31 29 51 Brda 0,9829 166 1,1494 196 0,0748 180

5 14 17 Loški Potok 0,5556 206 1,4957 159 0,0743 181

10 15 21 Juršinci 1,0811 148 1,2469 191 0,0739 182

3 12 13 Luče 0,3293 211 1,3667 178 0,0719 183

23 32 47 Videm 0,8544 192 1,2998 185 0,0703 184

77 91 141 Trbovlje 0,9682 170 1,2950 186 0,0703 185

56 75 115 Ilirska Bistrica 0,8315 194 1,4318 166 0,0700 186

26 20 36 Hrpelje - Kozina 1,3852 58 1,2594 190 0,0695 187

18 20 32 Loška dolina 0,9917 164 1,1007 199 0,0693 188

11 14 17 Središče ob Dravi 1,0506 153 1,6588 137 0,0686 189

52 58 79 Hrastnik 1,2018 113 1,4610 164 0,0685 190

70 97 132 Kočevje 1,0721 149 1,4275 167 0,0679 191

12 22 29 Apače 0,9009 189 1,5493 152 0,0673 192

7 13 17 Grad 0,8537 193 1,4085 170 0,0649 193

12 11 20 Gornji Grad 0,8811 190 0,8540 204 0,0643 194

13 17 24 Ankaran/Ancarano 1,2524 99 1,3999 171 0,0621 195

13 15 23 Bovec 0,7941 198 1,2853 188 0,0608 196

18 17 31 Štore 0,9836 165 0,8625 203 0,0599 197

79 73 124 Piran/Pirano 1,0569 151 1,1856 195 0,0584 198

3 2 4 Kobilje 1,2097 111 0,7663 207 0,0569 199

208 248 355 Koper/Capodistria 0,9094 184 1,1993 193 0,0566 200

16 15 25 Semič 0,8264 195 0,8310 206 0,0545 201

67 104 139 Jesenice 0,7840 199 1,1894 194 0,0544 202

9 11 16 Destrnik 0,7608 201 0,8475 205 0,0511 203

61 52 97 Izola/Isola 0,9044 186 0,8922 200 0,0505 204

17 24 35 Pivka 0,5689 205 0,8649 202 0,0482 205

1 1 2 Hodoš/Hodos 1,0989 141 0,8850 201 0,0473 206

14 8 18 Črna na Koroškem 0,9472 175 0,5487 210 0,0437 207

2 2 Osilnica 0,0000 212 2,2222 45 0,0433 208

3 5 8 Zavrč 0,5245 208 0,6831 208 0,0403 209

8 6 11 Cirkulane 0,9547 174 0,6289 209 0,0395 210

2 1 3 Jezersko 0,4938 209 0,3436 212 0,0388 211

3 3 4 Sveti Andraž v Slov. goricah 0,5291 207 0,5042 211 0,0283 212


