
O ŠTIPENDIJAH

 Štipendije za dijake in študente pri skladu:

 Zoisove štipendije,

 Štipendije za deficitarne poklice,

 štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost,

 štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 Druge štipendije:

 državne štipendije,

 kadrovske štipendije,

 občinske in regionalne štipendije,

 štipendije iz  različnih zasebnih virov (fundacije in druge ustanove).

Javni štipendijski, 

razvojni, invalidski in 

preživninski sklad RS:

https://www.srips-

rs.si/stipendije/

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


DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Pogoji: - splošni pogoji po ZŠtip-1, ne prejemajo Zoisove 

štipendije…

Merilo: - dohodek oz. premoženje po ZUPJS

Prijava: - kadarkoli tekom leta pri pristojnem CSD, sedaj 
avgusta! vloga

Priloge: - potrdilo o vpisu 

Upravičenost: - od 1. dne naslednjega meseca od prijave

Dodatki: - za bivanje – 81,92 € (kraj več kot 25 km 

oddaljen, strošek najema več kot 65€, 

potrebno urediti začasno bivališče)

- za uspeh – od 17,41€ do 40,96€ € od 2. letnika

Kombiniranje: - z vsemi razen s Zoisovo štipendijo

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1496


DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

VIŠINA ŠTIPENDIJE

DR
Povprečni mesečni prihodek na 

člana družine MladoletniPolnoletni

1 do 319,01 € 97,28€ 194,56€

2 od 319,02 € do 382,82 € 81,92€ 163,84€

3 od 382,83 € do 446,62 € 66,56€ 133,12€

4 od 446,63 € do 563,60 € 51,20€ 102,40€

5 od 563,61 € do 680,56 € 35,84€ 71,68€



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

OŠ ob prehodu v SŠ SŠ (višji letnik, prehod na VŠ)

Pogoji: - ustrezna starost, državljanstvo, status dijaka ali udeleženca 

izobraževanja odraslih (splošni pogoji po ZŠtip-1), ne 

prejemajo državne štipendije

Merila: - izjemni dosežek na 

državnem t. (2 leti)

- uspeh vsaj 4,70 (vse 

ocene 9r)

- izjemni dosežek (2 leti ob prehodu, 

sicer iz stopnje)

ali

- uspeh vsaj 4,10 
ali

- zlata matura 

Prijava: - po razpisu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije 

(konec junija)

Višina: - 122,88 € mesečno +

Dodatki: - za bivanje – 87,58 € (kraj več kot 25 km oddaljen, strošek 

najema več kot 65€, potrebno urediti začasno bivališče)

- za uspeh – od 21,05€ do 38,81€ od 2. letnika



ZOISOVE ŠTIPENDIJE
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Mejne vrednosti za pridobitev Zoisove štipendije v zadnjih 5. letih

Opredelitev izjemnih dosežkov
Za izjemne dosežke štejejo izjemni dosežki na državnih tekmovanjih:

o doseženo 1. do vključno 3. mesto, ki se točkuje z 10 točkami,
o zlato priznanje, ki se točkuje s 5 točkami, in srebrno priznanje, ki se

točkuje z 2 točkama (le na državnem tekmovanju).

LETOS: Se štejejo izjemni dosežki pridobljeni v 7. in 9. razredu.



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Pogoji: - mora biti vpisan v 1. letnik 
- splošni pogoji po ZŠtip-1

Merilo: - stalno bivališče (vzhod:zahod)

- višja povprečna ocena v zaključnem razredu OŠ,

- višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem 
razredu.

Pozor: - ne vpliva na višino otroškega dodatka

Prijava: - od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021. Vloga bo dostopna v 

juniju. vloga, fotokopija spričevala, potrdilo o vpisu

Upravičenost: - od šolskega leta dodelitve do zaključka izobraževanja

Višina: - 102,40 EUR mesečno (podeljenih 1000)

Kombiniranje: - z vsemi razen s kadrovsko štipendijo

Ponavljanje - štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto

Vrnitev: - če do 30.9. ne opravi zaključnega izpita, mora vrniti štipendijo



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

 kamnosek,

 mehatronik operater,

 inštalater strojnih instalacij,

 oblikovalec kovin – orodjar,

 elektrikar,

 avtokaroserist,

 pek,

 slaščičar,

 mesar,

 tapetnik,

 mizar,

 zidar,

 klepar-krovec,

 izvajalec suho montažne 
gradnje,

 tesar,

 slikopleskar-črkoslikar,

 pečar – polagalec 
keramičnih oblog,

 gozdar,

 dimnikar,

 steklar,

 tehnik steklarstva.

Letošnji nabor izobraževalnih programov:



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Razpisujejo jih delodajalci (Mahle, Elan, Unior, Mercator, Ljubljanske mlekarne, 

Pomgrad, Impol, Talum, Lek, Krka, Adria Mobil…)

• v povprečju med višjimi štipendijami (280€)

• združljive z državnimi štipendijami

• možnost praks in drugih oblik povezovanja teorije s prakso
• praviloma (obvezna) zaposlitev po zaključenem izobraževanju, včasih tudi 

druge obveznosti (obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na 

podjetje…) -> pogodba o štipendiranju

Razpisane so:
- na Izmenjevalnici – spletna stran sklada

- na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij, seznam RRA)

- v objavah delodajalcev (v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v 

javnih občilih)

https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica
http://www.rra-giz.si/


DRUGE ŠTIPENDIJE

 ŠTIPENDIJE DRŽAVNIH ORGANOV

- Ministrstvo RS za kulturo: na področju umetnosti in kulture,

- Vlada RS: kadrovanje v državnih organih,

- Slovenska vojska: profili v Slovenski vojski.

 OBČINSKE ŠTIPENDIJE

- Nekatere občine podeljujejo štipendije za poklice, ki so na trgu dela iskani, za 

nadarjene dijake ali za dijake, ki izhajajo iz družin z nižjimi dohodki. Informacije o 

morebitni občinski štipendiji prejmete neposredno na svoji občini.



DRUGE ŠTIPENDIJE

 ŠTIPENDIJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

- Ustanova dr. Antona Trstenjaka,

- Fundacija Parus (za študente prava)

- Fundacija Leona Štuklja (za nadarjene dijake in študente),

- Izobraževalna fundacija Pomurja (za nadarjene študente),

- Fundacija Marof (za študente Pomurske regije)

- AS Fundacija…


