
 

 

 

 

 

 

 

Sporočilo za javnost 
(za takojšnjo objavo) 

 
Objavljen drugi razpis nagrad za trajnostni razvoj 

 
 
Ljubljana, 11. december 2009 – Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je danes objavil drugi 
javni razpis nagrad za trajnostni razvoju v vrednosti pol milijona evrov. Do nagrad v višini od 500 
do 5000 EUR bodo upravičeni dijaki in študenti za svoje prispevke k trajnostnemu razvoju družbe na 
gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju. Rok za oddajo vlog je 26. februar 2010.  
 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je v skladu z Zakonom o štipendiranju 
danes, 11. decembra 2009, na svoji spletni strani www.sklad-kadri.si in v Uradnem listu RS št. 102/09 
objavil drugi razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe. Nagrade v višini 
od 500 do 5000 EUR so enkratne in se bodo podelile dijakom ali študentom, ki z izjemnimi šolskimi 
oziroma študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem 
ali okoljevarstvenem področju. 

Za izjemne dosežke se štejejo zlasti podeljeni patenti, raziskovalne naloge in inovativni izdelki ali 
storitve na občinski, regionalni ali državni ravni, nagrajena znanstvenoraziskovalna, razvojna, 
aplikativna ali umetniška dela na ravni podjetja, države ali na mednarodni ravni, objave 
znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov,  izvedeni projekti ali naloge v podjetjih, ustanovah, v 
državi ali na mednarodni ravni,  vidni dosežki na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru 
na državnem tekmovanju, najvišja mesta na državnem tekmovanju. Izjemni dosežek, ki ga kandidat 
uveljavlja za pridobitev nagrade,  ne sme biti starejši od dveh let in ne sme biti isti izjemni dosežek, 
na podlagi katerega je kandidat pridobil Zoisovo štipendijo.    

Vloge kandidatov bo obravnavala razpisna komisija, ki bo za potrebe ocene posameznih dosežkov 
pridobila mnenje posebnih ocenjevalcev, ki so strokovnjaki s posameznih področij trajnostnega 
razvoja. Glede na doseženo število točk bo sklad upravičenim kandidatom podelil nagrade v višini od 
500 do 5000 EUR. V skladu z razpisom so letos za nagrade na voljo sredstva v višini 500 tisoč EUR.  

Rok za prijavo na razpis je 26. februar 2010. 

V skladu s prvim razpisom nagrad za trajnostni razvoj, ki je bil objavljen decembra 2008, je sklad 
podelil 99 nagrad dijakom in študentom za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe. Poleg denarnih 
nagrad so lanski nagrajenci iz rok direktorice sklada Romane Tomc in ministra dr. Ivana Svetlika na 
slavnostni podelitvi prejeli tudi simbolične  diplome.  

Razpisna dokumentacija, ki vključuje besedilo razpisa, prijavnico in besedilo, je objavljena na spletni 
strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije www.sklad-kadri.si.    
  

***** 
Kontaktna oseba: 
Branka Jelen Sidorovich 
Višja svetovalka za odnose z javnostmi in promocijo 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 434 1098 
Mobilni telefon: 051 317 594 
E-pošta: branka.jelen-sidorovich@sklad-kadri.si  
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