
ŠTIPENDIJE

Kdo je do njih upravičen?

Katere vrste štipendij 
poznate?

Kdo je to štipendist?



Vprašanja v zvezi s štipendijami ureja Zakon o štipendiranju (Zštip-1) –
glej novi zakon (v veljavo je prišel v januarju 2014)

Za vse podrobnosti glejte spletno stran JAVNI SKLAD ZA RAZVOJ 
KADROV IN ŠTIPENDIJE

VRSTE ŠTIPENDIJ

• Državne
• Zoisove
• Kadrovske
• Štipendije za deficitarne poklice

• Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

• Štipendije Ad Futura



ZDRUŽLJIVOST ŠTIPENDIJ

Štipendist je upravičen do ene štipendije, razen v primerih:

KADROVSKA + katerakoli štipendija, razen štipendija za 
deficitarne poklice

ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE + katerakoli štipendija, 
razen kadrovska

AD FUTURA za študijske obiske in sodelovanje na 
tekmovanjih + katerakoli druga štipendija



POMEMBNO!

• Štipendija se ne more prvič dodeliti za letnik, ki 
ga ponavljaš ali podaljšan status študenta,

• vsako leto priložiti dokazila za izpolnjevanje 
pogojev,

• ne moreš dobiti štipendije za izobraževalni 
program na ravni izobraževanja, ki je enaka ali 
nižja od ravni, ki si jo že dosegel.



DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Za študente ali dijake iz socialno šibkejših družin

VIŠINA:

• OSNOVA (70 – 190 evrov, mladoletni pol manj zaradi 
otroškega dodatka) 

VLOGA: na CSD (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev), odprti rok
• za mladoletne vlogo oddajo starši, najbolje avgusta 



• + dodatek za bivanje (80 evrov) – prijavljeno začasno 
bivališče v kraju izobraževanja;  če nimaš subvencije za 
bivanje v dijaškem domu ali pri zasebniku; če je 
oddaljenost od šole več kot 25 km; če je strošek najema 
sobe vsaj 65 evrov mesečno; če štipendist ni lastnik ali 
solastnik nepremičnine. Če prejemaš ta dodatek, nimaš 
subvencionirane mesečne vozovnice, če imaš 
subvencioniran DD, prejmeš 10 kuponov za vožnje domov.

• + dodatek na uspeh (17 – 40 evrov) – 2. letnik in dalje

• + dodatek za posebne potrebe (50 evrov)

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
VIŠINA:



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Kot spodbuda za doseganje IZJEMNIH DOSEŽKOV na področju 
znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

POGOJ ZA PRIDOBITEV – prehod v srednjo šolo:
• Dosežen izjemni dosežek v 8. ali 9. razredu + 

povprečna ocena vseh predmetov v 9. razredu 
najmanj 4,70.

KAJ SE ŠTEJE ZA IZJEMNI DOSEŽEK?
• Najvišja mesta na državnih tekmovanjih (zlato ali srebrno priznanje).
• Priznanje za najboljše raziskovalne naloge.
• Najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih.
• Nagrajeno znanstvenoraziskovalno, umetniško delo na državni, mednarodni ravni.
• Umetniško delo, ki je prejelo vsaj dve pozitivni kritiki v različnih tiskanih medijih.



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

• štipendijo v SŠ obdržite, če imate povprečno oceno 
4,10 ali več ali izjemni dosežek, vendar morate SAMI 
ODDATI VLOGO, PRAVOČASNO!

• pri prehodu na višjo stopnjo izobraževanja se 
ponovno kandidira (ocene + izjemni dosežek)  – ne 
velja več, če imaš enkrat Zoisovo štipendijo, jo imaš do 
konca šolanja!



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

KASNEJŠA 
PRIDOBITEV 

ZOISOVE 
ŠTIPENDIJE

• v SŠ povprečna ocena najmanj 4,10  
+ izjemni dosežek ALI

• zlati maturant + izjemni dosežek ALI

• v VŠ ali VS izobraževanju povprečna 
ocena najmanj 8,50 ali več + izjemni 
dosežek ALI

• uvrstitev med najboljših 5% 
študentov v svoji generaciji + izjemni 
dosežek



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

VIŠINA:

• 120 evrov oz. 140 evrov za študente  + DODATEK NA 
BIVANJE + DODATEK NA POSEBNE POTREBE 
(izobraževanje v tujini x2)

ODDAJA VLOGE:
• Vloga se nahaja na spletni strani Javnega sklada RS za 
razvoj  kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si. 
• Poziv za oddajo vlog bo objavljen do konca junija.
• Oddaja vloge ima omejen rok.



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 
POKLICE

VIŠINA: 100 evrov, velja do konca 
izobraževanje
Razpis je že objavljen na spletni strani 
javnega sklada za razvoj kadrov in 
štipendije.

• ne vpliva na višino otroškega dodatka 
in na dohodnino.

Deficitarni poklici so tisti, ki jih na trgu delovne sile 
primanjkuje (določi Vlada). Glej Javni sklad za razvoj 
kadrov in štipendije



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 
POKLICE

• ZAPRTI ROK PRIJAV (VLOGA Z DOKAZILI ODDATI 
MED 15. 6. 2019 IN 20. 9. 2019) – prvič vpisan v 1. 
letnik SŠ.

KATERI PROGRAMI SE LAHKO POTEGUJEJO?  
(kamnosek, mehatronik operater, orodjar, elektrikar, 
avtokaroserist, gozdar, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, steklar, 
zidar, tesar, klepar, slikopleskar, pečar, gozdar, dimnikar, 
inštalater strojnih inštalacij, inštalater kovinskih konstrukcij, 
izvajalec suhomontažne gradnje … )



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 
POKLICE

KAJ SE UPOŠTEVA, ČE JE VLOG PREVEČ?

1. MERILO: višja povprečna ocena v zaključnem razredu OŠ

2. MERILO: višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem 
razredu OŠ

KAJ PRILOŽITI:

-spričevalo zadnjega končanega razreda v 2018/19
-potrdilo o statusu dijaka
-če nisi državljan RS – kopija dovoljenja o prebivanju

• Dokazilo o uspešno opravljenem zaključnem izpitu / poklicni maturi morajo 

NUJNO poslati na sklad.



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

• kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem 
(dijakom, študentom)

VRSTE

• neposredno sofinancirane kadrovske štipendije (prijave 
zainteresiranih štipendistov sprejemajo delodajalci 
neposredno)

• posredno sofinancirane kadrovske štipendije (prijave 
zainteresiranih štipendistov sprejemajo REGIONALNE 
RAZVOJNE AGENCIJE – RRA)



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

KJE LAHKO IZVEŠ, KATERI DELODAJALCI BODO 
PODELJEVALI KADROVSKE ŠTIPENDIJE?

• IZMENJEVALNICA na http://www.sklad-
kadri.si/si/izmenjevalnica/
• NA RRA (regionalne razvojne agencije) – RRA Zeleni 
kras
• OBJAVE DELODAJALCEV v glasilih, na svojih spletnih 
straneh

http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/
http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/
http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/


KADROVSKE ŠTIPENDIJE

OBVEZNOST

• štipendist se mora po končanem šolanju zaposliti pri 
delodajalcu za čas sofinanciranja kadrovske štipendije

PRILOŽNOST
• zagotovljena prva zaposlitev
• možnost delovne prakse
• v povprečju so kadrovske štipendije najvišje štipendije

PRIJAVE
• Razpis za dijake (študente) izide septembra (spletne 

strani RRA, Sklada za razvoj kadrov in štipendije). 



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

VIŠINA:

• Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od osnovne državne 
štipendije za četrti dohodkovni razred (100 € - polnoletni oz. 
50 € - mladoletni štipendisti).

• Sofinanciranje se dodeli v višini 50% štipendije, vendar 
največ v višini 30% minimalne plače (MIN plača je 842,79 
evrov bruto za leto 2018). 

• V primeru deficitarnih poklicev glede na politiko 
štipendiranja je lahko sofinanciranje višje (70% štipendije, 
vendar največ v višini 40% minimalne plače). 



ŠTIPENDIJE AD FUTURA

UPRAVIČENCI – SLOVENSKI DRŽAVLJANI:

• študentje za dodiplomski in podiplomski študij na  izobraževalnih 
ustanovah v tujini
• dijaki in študenti za tekmovanja iz znanja in raziskovanja v tujini
• doktorski študenti za 4-mesečno raziskovalno delo v tujini
• tudi študijski obiski dijakov in študentov v tujini

pogoji in merila izbire:
• poleg splošnih pogojev je glavni pogoj odobren sprejem na  
program
• merila so lahko učni oziroma študijski uspeh, dosežki na 
znanstvenem področju, socialni status posameznika …



INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH

• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: 
www.mddsz.gov.si/Aktualno

• Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: 
www.sklad-kadri.si

• Centri za socialno delo

• RRA – regionalne razvojne agencije

• delodajalci

http://www.mddsz.gov.si/Aktualno
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/


KDAJ 
ŠIPENDIJA 
MIRUJE, 
„ZAMRZNE“?

• Če ponavljaš letnik.

• Če pozabiš vložiti vlogo za nadaljnje 
prejemanje štipendije (vsako leto na 
novo).

• Državne – če dohodki presegajo mejo 
za dodelitev štipendije.

• Če si se prepisal v drug izobraževalni 
program v letnik, za katerega si že 
prejemal štipendijo.

• Če prostovoljno služiš vojaški rok v Slovenski vojski.



KDAJ ŠTIPENDIJA 
PRENEHA?

• Če prekineš, ne zaključiš 
izobraževanja oz. se izpišeš iz šole.

• Če navajaš neresnične podatke.

• Če se prepišeš v drugo šolo brez 
pisnega soglasja dodeljevalca 
štipendije.

• Če se zaposliš.

• Če ne dokončaš šolanja v predvidenem 
roku trajanja.

Vračilo štipendije

• Če odpoveš štipendijsko razmerje.




