
Štipendije –
pomembne informacije



Vrste štipendij

- državne,

- kadrovske,

- Zoisove,

- štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po 
svetu

- štipendije Ad future za študij v tujini ter

POSEBNOST: nagrade za trajnostni razvoj



Državne štipendije

 upravičenci

• Dijaki in študentje, ki so starejši od 18. let

(Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev)



Zoisove štipendije

upravičenci : 
• dijaki, 

• študentje,

• udeleženci izobraževanja odraslih

 pogoji:
• v zaključnem razredu OŠ povprečna ocena obveznih predmetov 

(brez gospodinjstva in izbirnih predmetov) 
najmanj 4,5 ali več ter identificiran kot nadarjen  ALI 

• izjemni dosežki na področju družbenega življenja 



Zoisove štipendije (2)

SKUPINA 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Skupina za 
osnovne šole, 
ki kandidira 
po uspehu.

4,87 4,91 4,92 5,00 5,00

Skupina za 
izjemne 
dosežke v 
osnovni šoli.

15 10 10 100? 
najverjetneje

10

15



Zoisove štipendije (3)

oddaja vloge

• Vloga se nahaja na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj 
kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si.  

• Vlogo je potrebno oddati na Javni sklad za razvoj kadrov in 
štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

• Poziv za oddajo vlog bo objavljen do konca junija 2013.

• Oddaja vloge ima omejen rok.



NOVOSTI

 Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ 
(ZUJF): se ukinja dodatek na dohodek k Zoisovi 
štipendiji;

 Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu 
(ZPCP-2): Zoisovi štipendisti od šolskega oziroma 
študijskega leta 2012/2013 dalje ne bodo več 
upravičeni do prejemanja dodatka za izobraževanje 
izven kraja stalnega prebivališča za prevoz; namesto 
katerega bodo lahko pod pogoji iz ZPCP-2 upravičeni 
do nakupa subvencionirane vozovnice.

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO6388&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4236&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4236&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4236&pogled=osnovni


Kadrovske štipendije

kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci 
upravičencem (dijakom, študentom)

 pogoji

izpolnjevati splošne pogoje po zakonu, razen starostnega pogoja

 vrste
• neposredno sofinancirane kadrovske štipendije (prijave 

zainteresiranih štipendistov sprejemajo delodajalci neposredno)

• posredno sofinancirane kadrovske štipendije (prijave   
zainteresiranih štipendistov sprejemajo RRA-ji)



Kadrovske štipendije (2)

obveznost

štipendist se mora po končanem šolanju zaposliti pri 
delodajalcu za čas sofinanciranja kadrovske štipendije

 priložnost

 zagotovljena prva zaposlitev

 v povprečju so kadrovske štipendije najvišje štipendije

zadnja leta ostajajo sredstva nepodeljena!!!



Nagrade za trajnostni razvoj

 upravičenci

dijak ali študent, ki z izjemnimi dosežki prispeva k 
trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, 
družbenem ali okoljevarstvenem področju

 višina: 
enkratna nagrada v višini od 500 – 5.000 EUR

 kako? 
javni sklad enkrat letno objavi javni razpis



Štipendije programov Ad futura

 upravičenci – slovenski državljani
• študentje za dodiplomski in podiplomski študij na 

izobraževalnih ustanovah v tujini
• dijaki in študenti za tekmovanja iz znanja in raziskovanja v 

tujini
• doktorski študenti za 4-mesečno raziskovalno delo v tujini
• predvidoma od 2009/10 dalje tudi študijski obiski dijakov in 

študentov v tujini

 pogoji in merila izbire:
• poleg splošnih pogojev je glavni pogoj odobren sprejem na 

program
• merila so lahko učni oziroma študijski uspeh, dosežki na 

znanstvenem področju in podobni



Informacije o štipendijah

 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: 
www.mddsz.gov.si/Aktualno

 Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: 
www.sklad-kadri.si

 Centri za socialno delo

 RRA – regionalne razvojne agencije

 občine

 delodajalci

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

