
ŠTIPENDIJE 2020/2021 
VRSTE ŠTIPENDIJ: 

 DrŽavne  

  kadrovske 

  Za deficitarne poklice (102,40 evrov) 

  Zoisove 

  štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu 

  štipendije Ad future za študij v tujini ter  

  OSTALE : občinske, sofinanciranje kadrovskih štipendij, nepridobitnih organizacij, 

državnih organov…. 

 

INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH NAJDETE: 

 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/


 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE – več na https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/ 

 Za pridobitev državne štipendije vaš oziroma dohodek vašega gospodinjstva, ne 

sme presegati 680,56 evrov na osebo. 

 oddaja vloge na pristojni center za socialno delo, do avgusta (vlogo se odda vlogo 

se lahko odda kadarkoli med šolskim/študijskim letom)  

 Določitev dohodkovnih razredov in pripadajoča višina državne štipendije je 
prikazana v tabeli. 

Dohodkovni 
razred 

Povprečni 
mesečni dohodek 
na osebo (v eurih) 

Osnovna višina eurih 
za upravičenca do 18 

let starosti 

Osnovna višina v eurih 
za upravičenca nad 18 

let starosti 

1 do 319,01 97,28 194,56 

2 
od 319,02do 

382,82 81,92 163,84 

3 
od 382,83 do 

446,62 66,56 133,12 

4 
od 446,63do 

563,60 51,2 102,4 

5 
od 563,61 do 

680,56 35,84 71,68 

   

K državni štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki: 

  1. Dodatek za bivanje 

2. Dodatek za uspeh 

  3. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami 

   
  Če štipendist po zaključku letnika ne napreduje v višji letnik, mu štipendija miruje, 

to pomeni, da se mu ne izplačuje. Če po enem letu mirovanja še vedno ni 
napredoval, se izda odločba o dolgu. Znesek, ki ga je dolžan, mora vrniti v roku 
30 dni od prejete odločbe. Razen v primerih, ko ima za to opravičljive razloge. 

https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/


ZOISOVE ŠTIPENDIJE – več na  

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

 

 upravičenci : dijaki, študentje, udeleženci izobraževanja odraslih 

POGOJI: Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, 

raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezno povprečno oceno. 

 v 9. razredu OŠ povprečna ocena najmanj 4,7   

  izjemni dosežki v 8. in 9. razredu (zlata, srebrna) 

 

Zoisova štipendija znaša: 

 za dijaka 122,88 evrov na mesec (če se izobražuje v tujini znaša 245,76 evrov mesečno) 
 +  možnost dodatka za bivanje (81,92€) 

 

!!!  Rok za vložitev vloge za dodelitev Zoisove štipendije se določi z vsakokratnim javnim 

razpisom, ki ga sklad objavi vsako leto najkasneje do konca junija na svoji spletni strani  

http://www.sklad-kadri.si  

Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati!!!!! 

 

 rangiranje – štipendijo pridobijo kandidati z največ doseženimi točkami 

(izpolnjevanje osnovnih pogojev ni nujno zadostno za pridobitev štipendije) 

 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID -

19 (ZIUOOPE), ki je začel veljati 1. junija 2020, prinaša pomembne spremembe pri 

uveljavljanju izjemnih dosežkov. Vlagatelji bodo lahko ob prehodu med ravnmi 

izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 uveljavljali  izjemni dosežek, ki 

so ga dosegli v šolskem oziroma študijskem letu  2017/2018 in v šolskem oziroma 

študijskem letu 2018/2019 (57. člen zakona). Upoštevajo pa se znanstvenoraziskovalne 

naloge ali znanstveni prispevki  v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, 

objavljeni v šolskem oziroma študijskih letih  2018/2019 in tudi v 2019/2020. Vlagatelj vloge 

za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 

2020/2021 lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni 

izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer lahko ponovno uveljavlja 

izjemni dosežek, ki ga je uveljavljal oziroma bi ga lahko uveljavljal v šolskem oziroma 

študijskem letu 2019/2020. 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/
http://www.sklad-kadri.si/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1195/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-ziuoope
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1195/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-ziuoope


 

ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE- več na http://www.sklad-

kadri.si/si/stipendije/deficitarne/ 

- podeljenih bo 1000 štipendij 

- štipendija znaša 102,40 € 

  - od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021 

 

DEFICITARNI POKLICI SO:  

 Kamnosek 

 zidar/zidarka 

 mehatronik operater 

 tesar/tesarka 

 inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 

 klepar-krovec/kleparka-krovka 

 oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 

 izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje 

 elektrikar/elektrikarka 

 slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka 

 avtokaroserist/avtokaroseristka 

 pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog 

 pek/pekarka 

 gozdar/gozdarka 

 slaščičar/slaščičarka 

 dimnikar/dimnikarka 

 mesar/mesarka 

 steklar/steklarka 

 tapetnik/tapetničarka 

 tehnik/tehnica steklarstva 

 mizar/mizarka 

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


 

 

Druge pomembne informacije: 

- prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;  

- ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;  

- dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za 

deficitarne poklice; 

- v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji 

letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.  

 

  Spletna stran: www.sklad-kadri.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


KADROVSKE ŠTIPENDIJA – več na http://www.sklad-

kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/ 

 kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci glede na raven in področje 

izobraževanja, kjer potrebujejo kader (dijakom, študentom) 

  KJE NAJTI RAZPIS:  - preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada, kjer 

delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno 

šolsko/študijsko leto; 

  - na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane 

potrebe delodajalcev po štipendistih; 

  - objav delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih 

straneh, v medjih itd. 

 Obveznost – štipenditor (podjetje) mora vsako leto omogočit 1mesečno prakso,  po 

končanem šolanju zaposliti pri delodajalcu za čas sofinanciranja kadrovske 

štipendije 

  PRILOŽNOST !  - zagotovljena prva zaposlitev 

                    - v povprečju so kadrovske štipendije najvišje štipendije 

 

 

 

 

 

 

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

