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DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 
 
Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni 
upravičencev. Hkrati pa je njen namen vzbuditi odgovornost upravičencev za šolanje in študij 
ter skrajšati dobo študija. Je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo z 
izobraževalnim procesom. 

Pogoji za pridobitev štipendije 
Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki: 

 so državljani Republike Slovenije, 

 izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede 
povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana, 

 štipendije se podeljujejo za študij zgolj na 1. in 2. bolonjski stopnji, 

 za štipendije lahko v imenu mladoletnih dijakov zaprosijo njihovi starši 

 štipendist ne sme biti v delovnem razmerju, ne sme opravljati samostojne 
registrirane dejavnosti ali imeti status brezposelne osebe. 

 
Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v 
tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države 
izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za 
pridobitev stopnje izobrazbe.  

Dodatni pogoji 
 vlogo za dodelitev štipendije se lahko odda kadarkoli med šolskim/študijskim 

 letom – ni več javnega poziva in roka za oddajo vloge. 

 štipendist mora sam pravočasno predložiti tudi vlogo za nadaljnje prejemanje 
štipendije. 

 pravici se odloči s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.  

Postopek pridobitve 
Za MLADOLETNE DIJAKE vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo STARŠI oziroma 

ZAKONITI ZASTOPNIKI, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.   

Če želijo biti do štipendije upravičeni od 1. septembra, morajo vloge oddati v avgustu. 

 

Povezava do dokumenta: vloga za uveljavljanje državne štipendije (enotna vloga za 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev) 

Sestavljanje štipendij 
Hkrati z državno štipendijo lahko prejemate tudi  

 sofinancirano kadrovsko štipendijo,  

 štipendijo za deficitarne poklice,  

 štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja 
ali raziskovanja, 

 drugo štipendijo (npr. občinsko, s strani države nesofinancirano kadrovsko štipendijo) 

Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati. 

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/
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Višina državne štipendije 
Osnovni znesek državne štipendije brez dodatkov se določi glede na uvrstitev v naslednje 
dohodkovne razrede:   
 

dohodkovni 
razredi 

povprečni mesečni dohodek na 
osebo v % od neto povprečne 

plače 

osnovni znesek državne 
štipendije v evrih za 

polnoletne 

osnovni znesek za 
mladoletnega dijaka 

1 do 30 % 190 95 

2 nad 30 % do 36 % 160 80 

3 nad 36 % do 42 % 130 65 

4 nad 42 % do 53 % 100 50 

5 nad 53 % do 64 % 70 35 

Dodatki k višini državne štipendije 
K osnovni višini državne štipendije lahko upravičenec pridobi naslednje dodatke:  
  
1. Dodatek za bivanje: 

 Štipendistu pripada dodatek za bivanje v višini 80 evrov mesečno.  

Do dodatka za bivanje je upravičen štipendist, ki ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju 
izobraževanja, če je kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km, 
če strošek najema znaša najmanj 65 evrov mesečno in štipendist ni lastnik ali solastnik 
nepremičnine. Štipendistu dodatek za bivanje ne pripada, če prejema subvencijo za bivanje v 
študentskem domu ali pri zasebniku ali ima sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu 
skladno s predpisi, ki urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov. Štipendist, ki 
prejema dodatek za bivanje, ni upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice skladno z 
zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu.  
OPOZORILO: K vlogi je potrebno priložiti dokazilo o začasnem prebivališču. Zato mora biti 

začasno bivanje urejeno pravočasno: 
 za Zoisove štipendiste najkasneje z začetkom šolskega/študijskega leta, 
 za državne štipendiste najkasneje do prvega dne naslednjega meseca po oddaji vloge. 

2. Dodatek za uspeh:  
Do dodatka za uspeh je upravičen dijak, ki je v preteklem šolskem letu dosegel povprečno 
oceno:  
Razred Povprečna ocena dijaka Višina dodatka za uspeh v evrih/mesec 

1 od vključno 4,0 do vključno 4,25 17 

2 nad 4,25 do vključno 4,50 22 

3 nad 4,50 do vključno 4,75 30 

4 nad 4,75 40 

  
Do dodatka za uspeh po tem členu ni upravičen štipendist (dijak ali študent) v prvem letniku 
izobraževalnega programa.  
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3. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami  
Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50 evrov mesečno pripada 
štipendistu, ki: 

 mu je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ali za katerega je enemu od staršev priznan dodatek za nego otroka, 
ki potrebuje posebno nego in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke 
ali 

 je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki 
ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

 POSEBNOST: v primeru, da se na strani štipendista spremenijo osebne okoliščine, 
ki vplivajo na upravičenost do dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami:  

o je štipendist, ki med šolskim ali študijskim letom izpolni pogoje za 
pridobitev dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami, na podlagi 
podane prošnje s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka 
spremembe upravičen do tega dodatka za tekoče šolsko ali študijsko leto; 

o štipendist, ki ne izpolnjuje več pogojev za dodatek za štipendiste s 
posebnimi potrebami, s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka 
spremembe ni več upravičen do tega dodatka za tekoče šolsko ali 
študijsko leto. 

Trajanje in izplačevanje državne štipendije 
Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni 
izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen v 
končnem letniku srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust ne izplačuje. Štipendist je na 
podlagi vloge upravičen do nadaljnjega prejemanja državne štipendije v novem 
šolskem/študijskem letu, če izpolnjuje splošne pogoje iz tega zakona, pogoj glede cenzusa in  
je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo.  
  
Državna štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staža do diplome le v primeru 
štipendijskega razmerja, sklenjenega v preteklem študijskem, vendar v celotni dobi 
izobraževanja le eno študijsko leto. Štipendist je upravičen do prejemanja državne štipendije 
v času podaljšanega absolventskega staža, če v času absolventskega staža ni prejemal 
državne štipendije ali kakšne druge štipendije (upravičenost za dobo 12 mesecev). Do izteka 
absolventskega staža oziroma do izteka podaljšanega absolventskega staža je štipendist 
dolžan štipenditorju predložiti ustrezno dokazilo o uspešnem zaključku izobraževanja 
(diplomo).  

Izplačilo državne štipendije v enkratnem znesku 
Državno štipendijo je mogoče izplačati v enkratnem znesku, vendar največ do višine 
dvanajstih mesečnih štipendij, če se štipendist izobražuje v tujini.  
Državno štipendijo je mogoče izplačati v enkratnem znesku v višini preostalih zneskov 
štipendij za šolsko oziroma študijsko leto tudi v primeru, če štipendist konča izobraževanje 
prej, kot je določeno z učnim ali študijskim programom. 
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Mirovanje štipendijskega razmerja 
Štipendijsko razmerje miruje, če: 

 štipendist ni izdelal letnika, dovoljen pa mu je ponovni vpis v isti letnik istega 
izobraževalnega programa (razen, če letnika ni izdelal zaradi dokazanih opravičljivih 
zdravstvenih razlogov - bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj 4 
mesece in je vplivala na zmanjšanje učnih ali študijskih sposobnosti, kar se dokazuje z 
mnenjem zdravnika specialista - ali zaradi starševstva - uveljavlja lahko le tisti od 
staršev, ki prejema starševski dodatek) ali je na podlagi soglasja štipenditorja 
spremenil izobraževalni program ali  

 dohodek na družinskega člana štipendista, ki prejema državno štipendijo, preseže 
cenzus za pridobitev štipendije, 

 štipendist izgubi status dijaka ali študenta in mu je dovoljeno opravljanje učnih ali 
študijskih obveznosti, 

 štipendist ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje državne ali Zoisove štipendije 
najkasneje zadnji mesec tekočega šolskega ali študijskega leta za naslednje šolsko ali 
študijsko leto, 

 štipendist ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje drugih, v tem zakonu urejenih 
štipendij, v roku, kot ga določa javni razpis ali pogodba o štipendiranju 

Prenehanje štipendijskega razmerja 
Do prenehanja štipendijskega razmerja pride v primeru, ko: 

 štipendist po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal državno 
štipendijo, 

 sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli, 
 izgubi status dijaka ali študenta, razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih oziroma 

študijskih obveznosti, 
 spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja, 
 štipendijo pridobi na podlagi posredovanja neresničnih podatkov, 
 če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil 

oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje 
štipendije. 

Vračilo državne štipendije 
Če center za socialno delo ugotovi, da je štipendist pridobil štipendijo na podlagi 
posredovanih neresničnih podatkov, v skladu s šestim odstavkom 99. člena zakona odpravi 
odločbo o dodelitvi državne štipendije za tisto šolsko oziroma študijsko leto, za katero je bila 
pridobljena državna štipendija na podlagi neresničnih podatkov, in za šolsko oziroma 
študijsko leto, ki temu sledi. 

Dohodki in premoženje, ki se upoštevajo 
Glej spletno stran: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/ 

  

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/
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ZOISOVE ŠTIPENDIJE 

Pogoji za pridobitev štipendije 
Zoisovo štipendijo lahko v skladu z 22. členom Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) pridobi dijak 
ali študent, ki izpolnjuje splošne pogoje (12. člen in 13. člen) in je dosegel vsaj en izjemen 
dosežek ter izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev: 

 ima v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,70 – za dijaka v 
prvem letniku neposredno po prehodu iz osnovne šole na višjo raven izobraževanja, 
ali 

 imel v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije v srednji 
šoli povprečno oceno najmanj 4,10 – za dijaka od vključno drugega letnika dalje, ali 

 je zlati maturant ali je imel v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno 
najmanj 4,10 – za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole 
na višjo raven izobraževanja, ali 

 je imel v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije 
na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali je 
bil v  višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje 
uvrščen  med najboljših 5 % v svoji generaciji – za študente od drugega letnika dalje, 
ali 

 je dosegel izjemne dosežke. 

V primeru, da je vlagateljev več kot je razpoložljivih sredstev, se izvede rangiranje. Vloge se v 
okviru posamezne skupine razvrstijo po naslednjem vrstnem redu meril: 

- število točk za izjemne dosežke, 
- število točk pri maturi ali razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno 

oceno generacije, 
- povprečna ocena. 

 

Opredelitev izjemnih dosežkov 
Za izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja štejejo: 

- izjemni dosežek na državnih tekmovanjih: 
o doseženo 1. do vključno 3. mesto, ki se točkuje z 10 točkami, 
o zlato priznanje (ali prva nagrada), ki se točkuje s 5 točkami, in srebrno 

priznanje (ali druga nagrada), ki se točkuje z 2 točkama. 
- izjemni dosežek na mednarodnih tekmovanjih 

o doseženo 1. do vključno 3. mesto, ki se točkuje z 20 točkami, 
o priznanje, primerljivo zlatemu ali srebrnemu priznanju, ki se točkuje z 10 

točkami, 
o udeležba na mednarodnem tekmovanju (pod posebnimi pogoji) se točkuje s 5 

točkami. 
- izjemni dosežek na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja; 
- izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela: 

o priznanja za najboljše raziskovalne naloge, se točkujejo z 10 točkami. 
- nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali 

mednarodni ravni; 
- objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka; 
- umetniško ali drugo delo; 
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- drugi izjemni dosežki v skladu s pravilnikom. 

Vlagatelj lahko za dodelitev Zoisove štipendije uveljavlja le izjemni dosežek iz zadnjih dveh 
šolskih oziroma študijskih let glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katerega uveljavlja 
pravico do štipendije. Vsak izjemni dosežek se ovrednoti le z enkratnim številom točk. 

Vlagatelj lahko v posameznem šolskem oziroma študijskem letu uveljavlja več izjemnih 
dosežkov, pri čemer je isti izjemni dosežek možno uveljavljati le enkrat. Vlagatelj lahko 
uveljavlja le individualni izjemni dosežek in izjemni dosežek v skupini, ki šteje največ tri člane.  
V primeru individualnega izjemnega dosežka je vlagatelj upravičen do vseh točk, določenih 
za posamezni izjemni dosežek, v primeru dosežka v skupini ali soavtorstvu pa do polovice 
točk, določenih za posamezni izjemni dosežek. 

K vlogi za dodelitev Zoisove štipendije ni potrebno predložiti dokazil o izpolnjevanju pogojev 
za tekmovanja v organizaciji ZOTK, DMFA in Zavoda RS za šolstvo. Priložite le fotokopijo 
priznanja ali potrdila o uvrstitvi. 
Seznam tekmovanj, za katere vlagateljem za dodelitev Zoisove štipendije ni potrebno 
predložiti dokazil najdete na: 
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/novica/n/tekmovanja-za-katere-ni-potrebno-
predloziti-posebnih-dokazil-o-izpolnjevanju-pogojev/ 

Pretvorba dosežkov na poklicni maturi v splošno maturo 

 

 

 
 

Postopek pridobitve 
Vloga za dodelitev štipendije se vloži na podlagi javnega razpisa: 

 javni razpis in potrebne obrazce objavi sklad do konca junija; 
 objava je na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: 

www.sklad-kadri.si; 
 vlogo je potrebno oddati do roka v javnem razpisu. 

 
Vloga za nadaljnje prejemanje štipendije: 

 brez poziva in roka za oddajo vloge; 

 vloga se nahaja na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si; 

 vlogo je potrebno oddati zadnji mesec pred začetkom novega šolskega/študijskega 
leta, sicer štipendija do oddaje vloge miruje in se ne izplačuje. 

Vlogi vlagatelj priloži: 
- dokazilo o izjemnem dosežku ali dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu, 
- ustrezna dokazila, če uveljavlja dodatek za bivanje oziroma dodatek za štipendista s 

posebnimi potrebami, 
- potrdilo o vpisu v izobraževalni program, če se izobražuje izven Republike Slovenije. 

  

Poklicna matura  Splošna matura  

23 34 

22 32 

21 30 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/novica/n/tekmovanja-za-katere-ni-potrebno-predloziti-posebnih-dokazil-o-izpolnjevanju-pogojev/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/novica/n/tekmovanja-za-katere-ni-potrebno-predloziti-posebnih-dokazil-o-izpolnjevanju-pogojev/
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/


OŠ dr. A. Trstenjaka Negova 

 
 

8 

Mejne vrednosti za pridobitev Zoisove štipendije v zadnjih 5. letih 
 

 MERILA 
MEJE PO RANGIRANJU 

MERILA 
 

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

OŠ 

povprečna ocena 
najmanj 4,50 ALI 

4,91 4,92 5,00 5,00 5,00 
povprečna ocena 
najmanj 4,70 IN 

4,70 

izjemni dosežek 
10 

točk 
10 

točk 
100 
točk 

15 
točk 

12,5 
točke izjemni dosežek 

2,5 
točke 

SŠ 

povprečna ocena 
najmanj 4,10 

4,75 4,78 4,85 4,91 5,00 
povprečna ocena 
najmanj 4,10 IN 

 

izjemni dosežek  
15 

točk 
60 

točk 
45 

točk 
10 

točk 
20 

točk izjemni dosežek 
 

zlata matura 
30/21 
točk 

30/21 
točk 

30/21 
točk 

30/21 
točk 

30/21 
točk zlata matura 

 

Višina štipendije 
Zoisova štipendija brez dodatkov znaša:  

 120 evrov za dijaka,  

 140 evrov za študenta. 
  
Če se štipendist izobražuje v tujini, znaša Zoisova štipendija brez dodatkov:  

 240 evrov za dijaka, 

 280 evrov za študenta. 
 
K Zoisovi štipendiji se dodelita naslednja dodatka (Za dodatne informacije glej pod državne 
štipendije.):  

- dodatek za bivanje: 80 evrov 
- dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50 evrov 

Trajanje in izplačevanje Zoisove štipendije  
Štipendist lahko prejema Zoisovo štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni 
izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen v 
končnem letniku srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust ne izplačuje. Štipendist je na 
podlagi vloge upravičen do nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije v novem 
šolskem/študijskem letu, če je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo in 
izpolnjuje pogoje za nadaljnje prejemanje (povprečna ocena ali izjemni dosežek).  
O nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije v naslednjem šolskem ali študijskem letu se 
odloči s prvim dnem šolskega ali študijskega leta, če štipendist dokazila o izpolnjevanju 
pogojev za nadaljnje prejemanje vloži pred začetkom šolskega ali študijskega leta, sicer pa s 
prvim dnem naslednjega meseca tekočega šolskega ali študijskega leta.  
  
Zoisova štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staža do diplome le v primeru 
štipendijskega razmerja, sklenjenega v preteklem študijskem, vendar v celotni dobi 
izobraževanja le eno študijsko leto. Štipendist je upravičen do prejemanja Zoisove štipendije 
v času podaljšanega absolventskega staža za dodatnih 60 dni po izteku višješolskega 
programa ali dodatno študijsko leto po izteku izobraževalnega programa prve ali druge 
stopnje. Do izteka absolventskega staža oziroma do izteka podaljšanega absolventskega 
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staža je štipendist dolžan štipenditorju predložiti ustrezno dokazilo o uspešnem zaključku 
izobraževanja (diplomo).  

Izplačilo Zoisove štipendije v enkratnem znesku 
Zoisovo štipendijo je mogoče izplačati v enkratnem znesku v višini preostalih zneskov 
štipendij za preostale mesece trajanja izobraževalnega programa, če štipendist zaključi 
izobraževanje pred iztekom izobraževalnega programa, ne glede na to, ali je bil vp isan v vse 
letnike.  
V primeru izobraževanja v tujini, se štipendija lahko izplača v enkratnem znesku za 
posamezno šolsko ali študijsko leto.  

Obveznosti štipendista 
Štipendist je dolžan štipenditorju v 8 dneh od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na 
štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako tako 
spremembo. 

Študij v tujini 
Zoisovo štipendijo za študij v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v tujini 
izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je v skladu s predpisi države izobraževanja 
akreditirana za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za 
pridobitev stopnje izobrazbe.  

Mirovanje štipendijskega razmerja 
Štipendijsko razmerje miruje, štipendija pa se štipendistu ne izplačuje, če: 

 ponavlja isti letnik ali ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega 
izobraževalnega programa na isti ravni izobraževanja, za katerega je pridobil 
štipendijo; 

 izgubi status dijaka ali študenta in mu je dovoljeno opravljanje učnih ali študijskih 
obveznosti; 

 ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje štipendije najkasneje zadnji mesec tekočega 
šolskega ali študijskega leta za naslednje šolsko ali študijsko leto; 

 štipendist ni izpolnil pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije, razen če pogojev ni 
izpolnil zaradi opravičljivih razlogov (starševstva ali opravičljivih zdravstvenih razlogov 
ali izjemnih družinskih in socialnih okoliščin ali neizpolnjenih šolskih ali študijskih 
obveznosti zaradi višje sile); 

 štipendist, ki po predhodnem soglasju Sklada spremeni izobraževalni program, 
opravlja letnike, za katere je že prejemal štipendijo; 

 prostovoljno služi vojaški rok v Slovenski vojski. 
  
Mirovanje traja toliko časa, kolikor trajajo razlogi zanj, vendar skupno ne več kot tri šolska ali 
študijska leta in ne več kot eno leto v nepretrganem trajanju na posamezni ravni 
izobraževanja, za katerega je štipendist pridobil pravico do štipendije.  

Prenehanje štipendijskega razmerja 
Do prenehanja štipendijskega razmerja pride v primeru, ko: 

 štipendist prekine izobraževanje ali ne zaključi izobraževalnega programa, za 
katerega je prejemal Zoisovo štipendijo; 

 se izpiše iz izobraževalnega programa, za katerega je pridobil štipendijo; 

 spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja; 
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 štipendijo pridobi na podlagi posredovanja neresničnih podatkov; 

 po mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil oziroma na 
podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije; 

 sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli; 

 izgubi status dijaka ali študenta, razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih oziroma 
študijskih obveznosti; 

 ne dokonča izobraževalnega programa v okviru trajanja programa oziroma v času 
podaljšanja študentskega statusa; 

 odpove štipendijsko razmerje. 

Vračilo Zoisove štipendije 
V primerih prenehanja štipendijskega razmerja je štipendist dolžan vrniti štipendijo za letnik, 
ki ga ni uspešno zaključil. 

 
Več informacij najdete na internetni strani: www.sklad-kadri.si in v Pravilniku o dodeljevanju 

Zoisovih štipendij. 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE 
 
S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica 
oziroma izobrazbe, kar omogoča njihovo večjo zaposljivost.  
 
Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti 
podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih 
kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.  
 
Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih 
veliko vsako leto ostane neopredeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da 
zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.  

Višina 
Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije (22. člen).  
 

Kje najdem razpisane kadrovske štipendije? 
Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo 
na več načinov: 

 preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-
kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po 
kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto; 

 objave delodajalcev v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih 
občilih itd.  

V iskanje kadrovskega štipenditorja je tako smiselno vključiti pregledovanje spletnih strani 
potencialnih kadrovskih štipenditorjev in javnega sklada, ter pregledovanje javnih občil 
oziroma vzpostavitev neposrednega stika z delodajalci. 

file:///C:/Users/Win7/AppData/Local/Temp/www.sklad-kadri.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115
http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/
http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/
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Obveznosti kadrovskega štipendista  
Praviloma večina kadrovskih štipendij vključuje poleg uspešnega nadaljevanja oziroma 
zaključka izobraževanja vključuje tudi obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem 
izobraževanju. Ta obveznost je praviloma tudi terminsko opredeljena, največkrat se mora 
kadrovski štipendist pri štipenditorju zaposliti za najmanj toliko časa, kolikor je prejemal 
kadrovsko štipendijo. Delodajalec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom dogovori tudi 
za druge obveznosti, kot so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na 
podjetje, in podobno. 

Podrobneje pravila in obveznosti kadrovskega štipendista določi štipenditor že ob objavi 
ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje pa se pravice in obveznosti iz kadrovskega 
štipendiranja uredijo tudi s pogodbo o štipendiranju. 
  
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije delodajalcu in nosilcu regijske štipendijske 
sheme ali samoupravni lokalni skupnosti sofinancira 50 % dodeljene kadrovske štipendije. 
Število sofinanciranih štipendij je odvisno predvsem od razvojnih potreb delodajalca oziroma 
od indeksa razvojne ogroženosti regije.  
 
Več informacij najdete na internetni strani: www.sklad-kadri.si. 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE 
 

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste 
poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom 
razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in 
izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2015-2019), ki jo je na 39. redni seji 
dne 4. 6. 2015 sprejela Vlada Republike Slovenije.  
  
Cilji štipendij za deficitarne poklice: 

 zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, 
 spodbujanje vpisa na vrste in področje izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski 

razvoj in izboljšujejo zaposljivost, 
 možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci,  

spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev, 

 promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja. 
 
V letih 2015-2019 bo Republika Slovenija za štipendije za deficitarne poklice zagotavljala 
letno do 1,2 mio EUR. Štipendija znaša 100 EUR mesečno in se lahko dodeli hkrati z vsemi 
štipendijami, razen s kadrovsko. Za štipendije, ki se ne podeljujejo po ZŠtip-1, je potrebno 
preveriti, ali tiste štipendije dovoljujejo hkratno prejemanje štipendije za deficitarne poklice - 
npr. občinske in podobne štipendije.  

Pogoji za pridobitev štipendije 
Štipendijo bodo lahko pridobili dijaki 1. letnikov izobraževalnih programov srednjega 
poklicnega izobraževanja, ki so navedeni v prilogi razpisa in izpolnjujejo splošne in druge 
pogoje, ki so navedeni v razpisu. 
 

file:///C:/Users/Win7/AppData/Local/Temp/www.sklad-kadri.si
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Letošnji nabor deficitarnih poklicev: 
 kamnosek/kamnosekinja,  
 izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,  
 oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,  
 elektrikar/električarka,  
 avtokaroserist/avtokaroseristka, 
 pek/pekarka,  
 mesar/mesarka,  
 mizar/mizarka, 
 zidar/zidarka,  
 klepar-krovec/kleparka-krovka,  
 izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,  
 slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka, 
 pečar/pečarka,  
 gozdar/gozdarka in  
 dimnikar/dimnikarka. 

 

Postopek pridobitve 
Vloga za dodelitev štipendije se vloži na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Javni sklad vsako 
leto najpozneje do konca januarja. Vloga je skupaj z razpisom dosegljiva na spletnih straneh 
Javnega sklada: www.sklad-kadri.si. 
Rok prijave: od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016. 
Vlogi je potrebno priložiti fotokopijo spričevala šolskega leta 2015/2016.  

 
Izbirni postopek:  
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego 
zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih 
merilih: 

 višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole, 
 višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole. 

Višina štipendije 
100 € mesečno 
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