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Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko pridobijo 
naslednje štipendije: 

 Državne štipendije 

 Zoisove štipendije 

 Štipendije za deficitarne poklice 

 Kadrovske štipendije 

 Ostale štipendije 

 

http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/drzavne-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/drzavne-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/zoisove-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/stipendije-za-deficitarne-poklice.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/kadrovske-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/ostale-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/ostale-stipendije.html


 dijaki in študentje iz socialno šibkejših družin  

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

 ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne 
registrirane dejavnosti, 

 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.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 z 
mesecem, v katerem je bila popolna vloga oddana. 
 

 



 je sestavljena iz osnove in dodatkov. Osnovo določa 
uvrstitev v dohodkovni razred (1-5), ki je odvisna od višine 
mesečnih dohodkov na družinskega člana. Višina štipendije 
je omejena, z vsemi dodatki ne sme presegati določene 
neto minimalne plače za leto, v katerem se izplačuje. 

 Dodatki k osnovi so: 

1. Dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča 
Za vse, ki imajo kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja 
izobraževanja za več kot 25 km 

2. Dodatek za učni ali študijski uspeh 
Za dijake s povprečno oceno 4,0 ali več. 

3. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami 

 



 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 sklad Republike Slovenije 
za razvoj kadrov in štipendije. 
 

http://www.sklad-kadri.si/
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 ocena najmanj 4,10. 

 
 



 najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, 
sofinanciranih iz javnih sredstev, 

 prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na 
državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev, 

 priznanja za najboljše raziskovalne naloge, 
 udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, 

raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti, 
 nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na 

državni ali mednarodni ravni, 
 objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v 

strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, 
 umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni 

kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju 
celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali 
festivalu, 

 najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na 
državnih in mednarodnih tekmovanjih. 

      Dosežki s področja športa po Zštip-1 ne štejejo več med izjemne 
dosežke. 
 

 



 Za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi 
izobraževanja, za 1. letnik študija, se lahko uveljavlja 
izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz 
predhodne ravni izobraževanja. 
 

 Za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v 
višjem 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.  



 Zoisova štipendija je sestavljena iz osnove in dodatkov. 
(120 € naprej) Osnova je odvisna tega, ali se dijak 
izobražuje v Sloveniji ali tujini. Višina štipendije ni 
omejena. 
 
Dodatki k osnovi so: 

 1. Dodatek za vrsto in področje izobraževanja 
Glede na potrebe trga dela jih določi minister, pristojen za delo. 

 2. Dodatek za učni uspeh 
Za dijake s povprečno oceno 4,1 do 4,4 in 4,5 ali več. 

 3. Dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča 

 4. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami 

 



 V juniju Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije 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/
http://www.sklad-kadri.si/


 Štipendije za deficitarne poklice so nova vrsta štipendij. Dodeljeval jih 
bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. 
 

 Štipendije bodo namenjene tistim, ki se bodo izobraževali za poklice, 
kateri so uvrščeni med deficitarne - to so tisti, za katere kadrov na trgu 
delovne sile primanjkuje. 

 

 Javni razpis do konca januarja 
 

 Dodeljena bo za celoten izobraževalni program na posamezni ravni in 
bo znašala 100€ na mesec. 
 

 Področja bodo še določena in sicer za petletno obdobje. 



 povezovanje dijakov in podjetij, katera si tako lahko 
zagotovijo razvoj ustreznih kadrov, dijakom pa je 
omogočeno kvalitetnejše šolanje ter zagotovljena prva 
zaposlitev po zaključku šolanja.  

 

 Med vsemi štipendijami so v povprečju najvišje, njihova 
višina je omejena le navzdol z višino osnovne državne 
štipendije. 
 



 prijava na razpis delodaljalca, ki podeljuje kadrovsko 
štipendijo,  

 pridobi dijak, ki izpolnjuje pogoje, določene v splošnih 
aktih delodajalca, 

 Ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole 
ni starejši od 18 let, 

 ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne 
registrirane dejavnosti, 

 ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje in 

 ni prejemnik Zoisove, državne ali katere druge štipendije. 

 



 omogočiti opravljanje enomesečne delovne prakse v 
vsakem letu (v času opravljanja prakse lahko delodajalec 
povrne stroške za prevoz in prehrano); 

 v enem mesecu po zaključku izobraževanja s 
štipendistom skleniti pogodbo o zaposlitvi za polni 
delovni čas na ustrezno delovno mesto za eno leto. 

 Možno je tudi, da delodajalec štipendista zaposli pred 
zaključkom izobraževanja, vendar mora tak štipendist 
izobraževanje zaključiti v šestih mesecih po zaposlitvi.  

 Delodajalec lahko ob soglasju posameznega štipendista 
in sklada ali RRA pogodbene obveznosti prenese na 
drugega delodajalca. 

 



 napredovanje pri izobraževanju in uspešen zaključek 
izobraževanja,  

 vsakoletno opravljanje enomesečne prakse pri delodajalcu, 

 sprejem zaposlitve na ustrezno delovno mesto pri delodajalcu po 
zaključenem izobraževanju. 

Posebnost: 

 V prvem letu štipendiranja lahko po enomesečni praksi 
delodajalec ali štipendist odpove pogodbo o štipendiranju.  

 V primeru take odpovedi štipendist ni dolžan vrniti prejetega 
zneska štipendije delodajalcu, delodajalec pa ni dolžan vrniti 
prejetega zneska sofinanciranja, če štipendist uspešno zaključi 
letnik in napreduje v višji letnik programa. 

 

 



Informacije o razpisih so na voljo: 

 Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in 
štipendiranje v Izmenjevalnici, 

 na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij (RRA), 

 na spletnih straneh delodajalcev in v njihovih internih 
glasilih in 

 v ostalih javnih medijih. 

 
 

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


 Občinske 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 

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


  

 

 
Dohodkovni 

razred 

Povprečni mesečni 

dohodek v % od neto 

povprečne plače 

Osnovna višina 

v EUR – za 

polnoletne 

Osnovna višina 

v EUR – za 

mladoletne 

1. do 30% 190 95 

2. nad 30% do 36% 160 80 

3. nad 36% do 42% 130 75 

4. nad 42% do 53% 100 50 

5. nad 53% do 64% 70 35 



Dodatek za bivanje 80 € pripada, če: 

 ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče v kraju 
izobraževanja in je kraj izobraževanja oddaljen od kraja stalnega 
prebivališča več kot 25 km in 

 strošek najema znaša najmanj 65 EUR mesečno in 

 štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine (katerekoli) in 

 štipendist ne prebiva v subvencionirani nastanitvi (dijaški, 
študentski dom, zasebna subvencionirana namestitev,…). 

! Če štipendist prejema dodatek, ni upravičen do  polno 
subvencionirane mesečne vozovnice. 

!   Dodatek se ukine s prvim dnem naslednjega meseca, če štipendist 
zanj ne izpolnjuje več pogojev. 

 

 

Dodatki k državni štipendiji 



 http://www.osagpostojna.si/joomla/ 

 http://www.mizs.gov.si/ 

 http://www.mojaizbira.si/ 

 www.sklad-kadri.si 

 www.informativa.si 

 http://www.cpi.si/ 

 http://www.eurydice.si 

 http://www.rra-nkr.si/projekti/projekti-v-
izvajanju/regijska-stipendijska-shema 

 http://www.ess.gov.si/ 

 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/tr
g_dela_in_zaposlovanje/stipendije/ 
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