
Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko pridobijo naslednje 
štipendije: 

Državne štipendije 

Zoisove štipendije  

Štipendije za deficitarne poklice 

Kadrovske štipendije 

Ostale štipendije 

 
 

S klikom na posamezne vrste štipendij in na znake pridete do  

dodatnih informacij. 

ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
Pripravila šolska svetovalna služba, junij 2017 

http://www.csd-postojna.com/materialne-pravice/pravice-iz-javnih-sredstev/drzavna-stipendija/
http://www.csd-postojna.com/materialne-pravice/pravice-iz-javnih-sredstev/drzavna-stipendija/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/ostale-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/ostale-stipendije.html
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
http://www.mddsz.gov.si/ 2010%29/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/


 državljan R Slovenije 

 dijaki in študentje iz socialno šibkejših družin  

 vsak dijak, ki se izobražuje v Sloveniji ali v tujini na akreditirani izobraževal

ni ustanovi  

 ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane deja

vnosti, 

 ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje in ni prejemnik Zoisove štipendije. 

 kombinira s kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice ter s  

 štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na  

   tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. Dodeljujejo jih  

Centri za socialno delo. http://www.csd-postojna.com/materialne-pravice/pr

avice-iz-javnih-sredstev/drzavna-stipendija/ 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/


 vlogo za prvo pridobitev z ustrezni dokazili vložijo na       

Center za socialno delo kadarkoli tekom šolskega leta. 

 Center za socialno delo nato najkasneje v dveh mesecih od  

    vložitve popolne vloge o njej odloči.  

 Ob uspešno rešeni vlogi se štipendija začne izplačevati od      

1. dne naslednjega meseca od prijave. 

 

 



 so namenjene nadarjenim dijakom in študentom za spodbujanje 

razvoja njihove poklicne poti in doseganju najvišjih izobrazbenih 

ravni.  

 Osredotočajo se predvsem na spodbujanje in motivacijo  

   nadarjenih mladostnikov ob prehodu iz osnovnošolskega v  

   srednješolsko izobraževanje, za kar se tudi namenja največ  

   sredstev.  

 Zoisove štipendije dodeluje Javni štipendijski, razvojni, invalidski 

in preživninski sklad RS 

 

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


 Dobi jo lahko vsak bodoči dijak, ki se bo, ali dijak, ki se že         
izobražuje v srednješolskem programu v Sloveniji ali tujini, in ki 
je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja,          
razvoja ali umetnosti in ustrezno povprečno oceno. 
 

Ustrezen uspeh je:  

 Za dijake 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v        
srednjo šolo povprečna ocena najmanj 4,70 v zadnjem razredu 
osnovne šole. 

 Za dijake 2. in višjih letnikov srednje v predhodnem šolskem     
letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije povprečna oce
na najmanj 4,10. 

 
 



 Za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izob

raževanja, za 1. letnik študija, se lahko uveljavlja izjemni dosežek 

iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izob

raževanja. 

 

 Za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v višje

m letniku pa se lahko uveljavlja izjemni dosežek, dosežen v času 

izobraževanja na tisti ravni izobraževanja, za katero se uveljavlja 

štipendijo. 

 

 Vsak dosežek se lahko uveljavlja samo enkrat.  



V juniju  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in  

preživninski sklad RS  objavi Javni poziv za dodelitev  

oziroma nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij, v 

katerem so objavljeni pogoji za pridobitev Zoisove  

štipendije in način vložitve vloge za prihajajoče šolsko leto. 

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


Kliknite, če želite urediti slog naslova matrice Štipendije za deficitarne poklice 

Razpis: 26. 1. 2017 
Prijava:  
Kandidati bodo lahko oddali prijavo od 15. 6. 2017 do vključno 20. 9. 
2017. Vloga pa bo dostopna v juniju 2017 
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/ 
 
Višina štipendije: 100 EUR mesečno 
Izbirni postopek  

 1000 štipendistom 

 naslednja merila:  

 - višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,  

 - višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu 
 osnovne šole oziroma višja povprečna ocena strokovnih predmetov, če 
 vlagatelj letos prvič prehaja na srednje-poklicno izobraževanje iz nižjega 
 poklicnega izobraževanja.  

 

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


 kamnosek, 

 mehatronik operater, 

 izdelovalec kovinskih konst

rukcij, 

 inštalater strojnih instalacij, 

 oblikovalec kovin – orodjar, 

 elektrikar, 

 avtokaroserist, 

 pek, 

 mesar, 

 slaščičar, 

 tapetnik, 

 mizar 

 zidar, 

 klepar-krovec, 

 izvajalec suho montažne  

   gradnje, 

 tesar, 

 slikopleskar-črkoslikar, 

 pečar – polagalec keramičnih 
oblog, 

 gozdar, 

 dimnikar. 
 



Kliknite, če želite urediti slog naslova matrice Kadrovske štipendije 

Razpisujejo jih delodajalci: 

• v povprečju med višjimi štipendijami 

• možnost praks in drugih oblik povezovanja teorije s 

prakso 

• zaposlitev po zaključenem izobraževanju. 

 

Sklad objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni 

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

Smiselno je preveriti tudi arhiv objav iz preteklih let! 

 

Sklad delodajalcem sofinancira kadrovske štipendije. 



 Občinske in regionalne štipendije  

Informacije o občinskih štipendijah in aktualni razpisi so na 

voljo na občinah samih ali na njihovih spletnih straneh. 

 Štipendije za izobraževanje v tujini so namenjene  

vsem dijakom, ki se izobražujejo na ustanovah v tujini.  

 Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v   

Sloveniji 

 Štipendije iz različnih zasebnih virov (fundacije   

in druge ustanove) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_ob%C4%8Din_v_Sloveniji

