
ŠTIPENDIJE 
 

Državne štipendije  
Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:  

 so državljani Republike Slovenije in 

 izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 

o Podrobneje so pogoji, višina državne štipendije in dodatki, trajanje 
štipendiranja in podobno obrazloženi na spletni strani Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve  

 za štipendije lahko v imenu mladoletnih dijakov zaprosijo njihovi starši in 
sicer z enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev   

o štipendije dodeljujejo Centri za socialno delo 

o ni več roka za oddajo vloge: štipendija upravičencu pripada od 
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge 

 štipendist ne sme biti v delovnem razmerju ali imeti statusa brezposelne 
osebe 

 Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko dobi državljan 
Republike Slovenije, če se v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki 
je akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno 
veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev 
stopnje izobrazbe 

 

  



Zoisove štipendije  

 Zoisove štipendije na podlagi Zakona o štipendiranju, sprejetega julija 2007, 
izvaja Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, pridobijo 
pa jih lahko dijaki, študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih. 

 Dodeljujejo se kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem 
ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne 
dejavnosti in umetnosti.  

 Namenjene so spodbujanju izobraževanja ter doseganju višje ravni izobrazbe, 
dvigu odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje kot tudi za izbiro 
izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju 
zaposljivosti. 

 Zoisova štipendija se dodeli za posamezni izobraževalni program od dodelitve 
do izteka tega izobraževalnega programa. Štipendije se ne morejo prvič dodeliti 
za letnik, v katerega je vlagatelj ponovno vpisan, ali v času podaljšanega 
študentskega statusa ali dodatnega študijskega leta po preteku izobraževalnega 
programa. 

 Vlogo za pridobitev Zoisove štipendije lahko vložijo vsi, ki:  
o prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, npr. iz 

osnovne v srednjo šolo, iz srednje šole na študij itd., ne glede na 
to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne, ali  

o se vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa, pa v 
predhodnem letu niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta 
ni mirovala. 

 Za pridobitev Zoisove štipendije mora vlagatelj izpolnjevati splošne in posebne 
pogoje: 

o Splošni pogoji so:  
 državljanstvo,  
 starost,  
 status dijaka ali študenta ali udeleženca 

izobraževanja odraslih,  
 ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni 

program v Sloveniji ali v tujini,  
 status glede opravljanja dela oziroma 

brezposelnosti. 
o Posebni pogoji so:  

 izkazan vsaj en izjemni dosežek IN hkrati ustrezen 
šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.  

o izjemni dosežki so:  

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/pogoji/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/merila/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/merila/


 dosežki na državnih tekmovanjih (prva tri mesta: 
10 točk, zlato priznanje: 5 točk, srebrno priznanje: 
2 točki) 

 dosežki na mednarodnih tekmovanjih (prva tri 
mesta: 20 točk, zlato ali srebrno priznanje: 10 točk, 
udeležba na tekmovanju: 5 točk) 

 dosežki na področju raziskovalnega dela: priznanje 
za najboljšo raziskovalno nalogo, ki je podeljena v 
okviru javnega natečaja ali razpisa za posamezno 
strokovno ali znanstveno disciplino: 10 točk 

 nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali 
umetniško delo na državni ali mednarodni ravni: 
lastno izvirno umetniško delo 

 objava znanstvenoraziskovalne naloge ali 
znanstvenega prispevka: vpisano v vzajemno bazo 
podatkov COBISS 

 umetniško ali drugo delo: vsaj dve pozitivni 
strokovni kritiki (vpisani v vzajemno bazo podatkov 
COBISS), objavljeni v različnih tiskanih medijih  

 Postopek dodelitve Zoisove štipendije se izvaja po korakih:  
o preverjanje pravočasnosti in popolnosti vloge,  
o preverjanje izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev, 
o ugotavljanje višine štipendije (osnovne in dodatkov)  
o razvrščanje kandidatov,  
o izbira štipendistov glede na razpoložljiva sredstva,  
o izdaja ustreznih odločb vsem vlagateljem. 

  

  

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/postopki/


Kadrovske štipendije   

 Kadrovske štipendije so namenjene neposrednemu povezovanju s podjetji.  
 V povprečju so najvišje med vsemi vrstami štipendij, a jih kljub temu vsako leto 

veliko ostane nepodeljenih. 
 Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da praviloma zagotavljajo takojšnjo prvo 

zaposlitev po končanem šolanju. 
 Kakšne so obveznosti kadrovskega štipendista?  

o Praviloma večina kadrovskih štipendij vključuje poleg uspešnega 
nadaljevanja oziroma zaključka izobraževanja vključuje tudi 
obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem 
izobraževanju. Ta obveznost je praviloma tudi terminsko 
opredeljena, največkrat se mora kadrovski štipendist pri 
štipenditorju zaposliti za najmanj za toliko časa, kolikor je prejemal 
kadrovsko štipendijo. Delodajalec se lahko s svojim kadrovskim 
štipendistom dogovori tudi za druge obveznosti, kot so obvezna 
počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na podjetje, in 
podobno.  

o Podrobneje pravila in obveznosti kadrovskega štipendista določi 
štipenditor že ob objavi ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje 
pa se pravice in obveznosti iz kadrovskega štipendiranja uredijo 
tudi s pogodbo o štipendiranju.  

 Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo 
delodajalci, seznanijo na več načinov:  

o preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-
kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko delodajalci oddajo svoje 
potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko 
leto; 

o na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer 
objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih; 

o objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na 
svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.  

o V iskanje kadrovskega štipenditorja je tako smiselno vključiti 
pregledovanje spletnih strani potencialnih kadrovskih 
štipenditorjev, javnega sklada in RRA, ter pregledovanje javnih 
občil oziroma vzpostavitev neposrednega stika z delodajalci.  

  

  

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


Štipendije državnih organov 

 Republika Slovenija objavlja vsako leto štipendije za izobraževanje. V 
večini primerov gre za kadrovske štipendije Vlade RS, ki štipendije 
razpisuje za potrebe kadrovanja za posamezni državni organ.  

 Tovrstne štipendije praviloma na svoji spletni strani in v Uradnem listu 
objavi Ministrstvo za javno upravo. Razpisi teh štipendij so objavljeni 
praviloma na spletni strani Ministrstva za javno upravo.  

 Prav tako pa nekatera ministrstva razpisujejo tudi štipendije na področju 
svoje pristojnosti, kjer pa praviloma ne gre za kadrovske štipendije. Tak 
primer je npr. Mnistrstvo RS za kulturo, ki vsako leto s sredstvi v obliki 
štipendije spodbuja izobraževanje na področju umetnosti in kulture. 
Razpise to ministrstvo vsako leto objavi na svoji spletni strani. 

 Štipendije na svoji spletni strani objavlja tudi Slovenska vojska, kjer so 
štipendije razpisane glede na potrebne profile v Slovenski vojski, tako da 
gre v tem primeru za kadrovske štipendije.  

   

  

http://www.mju.gov.si/si/delovna_razmerja_in_stipendiranje/stipendije/
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/razpisi_pozivi_in_javna_narocila/javni_razpisi/
http://www.slovenskavojska.si/


Občinske štipendije  

 Veliko slovenskih občin razpisuje različne štipendije.  

 Pogoji za pridobitev so različni - včasih gre za štipendije za najbolj 
nadarjene, drugič za tiste iz socialno šibkejšega okolja in podobno, ali pa 
je meril več. Pogoje za pridobitev določi vsaka občina zase, enako velja 
tudi za višino štipendije. Priporočamo vam, da glede razpisov občinskih 
štipendij poiščete informacije pri svoji občini.  

 Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih 
štipendijskih shem. 

 Občine, ki so v preteklosti že razpisovale štipendije: Divača, Domžale, 
Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Izola, Kanal ob Soči, 
Komenda, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, 
Moravske Toplice, Nova Gorica, Ormož, Ptuj, Radovljica, Selnica ob Dravi, 
Sežana, Slovenska Bistrica, Šempeter-Vrtojba, Šentjur, Šentrupert, 
Šmartno-Litija, Trebnje, Trzin, Velenje, Vodice, Žalec 

 
 
Skladi, fundacije, razpisi različnih vlad  
Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije 
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/ poiščite informacije o drugih 
štipendijah za študij doma in v tujini.  


