
JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS 

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

1. Zoisove štipendije 

Do konca junija 2018 bo na spletni strani sklada objavljen razpis: 
  
Pogoji: Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi 
posebne pogoje: 

• izkazati vsaj en izjemni dosežek IN hkrati 

• ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo. 

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem 
razpisu. 

Višina štipendije: V tabeli so prikazane višine štipendije in posameznih dodatkov za dijake in 
študente. Zneski so navedeni v EUR za posamezni mesec. 

Postavke: DIJAKI ŠTUDENTI 

osnovna štipendija: 120 140 

osnovna štipendija za tujino: 240 280 

dodatek za bivanje: 80 80 

dodatek za posebne potrebe: 50 50 

Vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip -1 najdete na spletni strani sklada. 

2. Štipendije za deficitarne poklice 

 Od junija do septembra je rok prijave za: 

  Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere 
na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.  

Višina štipendije: Štipendija znaša 100 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij. 

Združljivost z drugimi štipendijami: Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi 
štipendijami, razen s kadrovsko.  

Objava razpisa: Sklad vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev 
štipendij za deficitarne poklice.  

3. Kadrovske štipendije 

Objava štipendij se nahaja na spletni strani sklada na povezavi Izmenjevalnica:  

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

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


 

Štipendija, ki jo dodeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z 

oddajo Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, na pristojni CSD 

 

4. Državne štipendije  

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/ 

Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno 

šibkejših družin. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne 

naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo vsako šolsko/študijsko leto 

odloča ponovno (na podlagi vložene vloge za nadaljnje prejemanje državne štipendije). 

Višina državnih štipendij v letu 2017:  

DR % povprečne neto plače na člana družine polnoletni mladoletni 

 1  do 30 %  190 €  95 € 

 2  nad 30 % do 36 %  160 €  80 € 

 3  nad 36 % do 45 %  130 €  65 € 

 4  nad 45 % do 53 %  100 €  50 € 

 5  nad 53 % do 56 %  70 €  35 € 

 

K državni štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki: 

1. Dodatek za bivanje v višini 80 eur 

2. Dodatek za uspeh  

Dodatek za uspeh za dijake se izračuna glede na višino uspeha v preteklem letu. In sicer: 

• 17 € za povprečno oceno od vključno 4,0 do vključno 4,25 
• 22 € za povprečno oceno nad 4,25 do vključno 4,50 
• 30 € za povprečno oceno nad 4,50 do vključno 4,75 
• 40 € za povprečno oceno nad 4,75 

3. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami 

Dijaki naj vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob 

izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. 

 

Sečovlje, 19.12.2017                                                                            Pripravila ŠSD: Mirjana Černetič 
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