
ŠTIPENDIJE

K A R I E R N A  O R I E N TA C I J A  2 0 1 7  - 2 0 1 8



ZAKONODAJA

• Zakon o štipendiranju: UL RS št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013, 

začel veljati s 1. 1. 2014

• Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

• Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

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



ŠTIPENDIJE

• Državne štipendije

• Kadrovske štipendije

• Štipendije za deficitarne poklice

• Zoisove štipendije

• Štipendije državnih organov

• Štipendije Ad futura

• Občinske štipendije

• Štipendije različnih skladov



KADROVSKE 

ŠTIPENDIJE
• Objavlja jih JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ 

KADROV IN ŠTIPENDIRANJE.

• Razpis je objavljen junija.

• Višino določa delodajalec.

• INFORMACIJE na:

• Izmenjevalnica na spletni strani sklada, kjer delodajalci oddajo svoje 

potrebe po kadrovskih štipendistih http://www.sklad-

kadri.si/si/izmenjevalnica/

• Spletne strani regionalnih razvojnih agencij, ki objavljajo zbrane 

potrebe po štipendistih;

• Objave delodajalcev na internih spletnih straneh, glasilih in drugih 

občilih.

• Razpis kadrovskih štipendij: www.sklad-kadri.si

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


ŠTIPENDIJE  ZA 

DEFICITARNE 

POKLICE

• Seznam objavi sklad na svojih 

spletnih straneh do konca meseca 

januarja za naslednje šolsko leto

• Štipendija znaša 100€

• Kombinira se lahko z vsemi 

vrstami štipendij, razen s 

kadrovskimi.



ZOISOVE 

ŠTIPENDIJE

• Objava: Javni sklad RS za razvoj kadrov in 

štipendiranje.

• Namen Zoisove štipendije je spodbujanje 

doseganja izjemnih dosežkov in s tem 

ustvarjanja dodane vrednosti na področju 

znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti 

in umetnosti.

• Razpis: do konca junija.

• Vlogo vloži kandidat sam.

• http://www.sklad-

kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/



POGOJI ZA PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE

• Splošni pogoji glede statusa vlagatelja (državljanstvo, starost, status 
dijaka ali študenta ipd.)

• Posebni pogoji: izkazan vsaj en IZJEMNI DOSEŽEK in hkrati 
USTREZEN ŠOLSKI / ŠTUDIJSKI USPEH ali drugo posebno merilo.

Za izjemne dosežke štejejo:

• Najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, ki so sofinancirana 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 znanstveno-raziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,

• Objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji 
ali zborniku,

• Umetniško ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih 
medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije oz. je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu.

• Najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih.



ŠTIPENDIJE 

AD FUTURA

• Štipendije za izobraževanje v tujini

• Višina in namen štipendij Ad futura 

se določi z vsakokratnim javnim 

razpisom.



DRŽAVNE 

ŠTIPENDIJE

• Vloge lahko oddajo dijaki mlajši od 

18. let.

• So socialni transfer in jih dodeljujejo 

pristojni centri za socialno delo.

• Višina štipendije je odvisna od višine 

dohodka družine.

• Dodatki: prevoz, bivanje, uspeh…

• Državna štipendija se lahko 

kombinira z drugimi vrstami 

štipendij.

Dohodkovn

i razred

Povprečni mesečni dohodek na 

osebo v % od neto povprečne 

plače                         

Osnovna višina štipendije v 

evrih/mesec za otroka v srednji  

šoli         

1. do 30%                     95

2. nad 30% do 36%                  80

3. nad 36% do 42%                75

4. nad 42% do 53%               50

5.* nad 53% do 64%                  35



ZDRUŽLJIVOST ŠTIPENDIJ

• Državna štipendija + kadrovska 

štipendija

• Državna štipendija + štipendija za 

deficitarne poklice

• Državna štipendija + Ad futura za 

študijske obiske v tujini

• Državna štipendija + Ad futura za 

tekmovanja v tujini

• Državna štipendija NI združljiva s 

Zoisovo štipendijo

• Državna štipendija NI združljiva s 

štipendijami Ad futura za 

izobraževanje v tujini



ŠTIPENDIJE 

RAZLIČNIH 

FUNDACIJ

• Fundacija Ajda pri Kmečki družbi

• Fundacija akademika dr. Antona Trstenjaka

• Fundacija Ana

• Fundacija Leona Štuklja

• Fundacija Parus

• Pomurska izobraževalna funacija

• Sklad dr. Franca Munde

• Slovenska znanstvena fundacija

Namenjene 

štipendiranju najbolj 

nadarjenih učencev 

na področjih kjer 

delujejo.

http://www.kd-group.com/?subpage=60
http://www.trstenjak.org/
http://www.revija-gt.si/
http://www.rotary-maribor.si/podrocje.aspx?id=10
http://www.fundacija-parus.si/si/aktualno/
http://www.pif.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199115&stevilka=534
http://www.szf.si/

