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 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj

kadrov in štipendije izvaja različne programe

štipendiranja. Tako podeljuje Zoisove štipendije,

zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki

jih prejme s strani delodajalcev, razpisuje

različne štipendije za izobraževanje v tujini, in

podobno.

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

 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_

dela_in_zaposlovanje/stipendije/

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/


ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 Merila: izpolnjevanje obeh pogojev: 

povprečna ocena + izjemni dosežek.

 Za ohranitev le enega od pogojev.

 Zahtevane povprečne ocene: za dijake 4,1 in za 

študente 8,5.

 Višina je fiksna: 120 eur mesečno, šolajoči se v tujini 

240 eur mesečno. 



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih 

podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov: 

 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;

 na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), 

kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;

 objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih 

glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd. 

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


Kaj prinaša zakon o štipendiranju 

glede kadrovskih štipendij?

 Kadrovska štipendija se lahko dodeli istočasno z

vsemi štipendijami, razen s štipendijo za
deficitarne poklice.

 Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da

zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po

končanem šolanju (praviloma bi naj delal v

podjetju po študiju toliko časa, kolikor si prejemal
štipendijo).

 Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od 
državne štipendije.



DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

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

ustanov/drzavne-stipendije/

 Štipendije se lahko podelijo tako za študij v Republiki Sloveniji kot 

za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in 

izobraževalni ustanovi. Dodeljujejo jih pristojni centri za 

socialno delo.

 Hkrati z državno štipendijo je možno prejemati tudi drugo štipendijo, 

in sicer:

 kadrovsko štipendijo

 štipendijo za deficitarne poklice,

 štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje 

na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

 Državne in Zoisove štipendije ni mogoče 

kombinirati.



Državne štipendije

 Ob izpolnjevanju materialnih pogojev ter pogoja 

napredovanja v višji letnik, se štipendijo dodeli s 

prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge.



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNOST

 Namen štipendij za deficitarne poklice je 

spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste 

poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med 

trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih 

kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

 Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z 

vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. 

 Štipendija znaša 100 EUR mesečno. 



ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJ V TUJINI

 Javni sklad v okviru programov Ad futura razpisuje 

različne oblike štipendiranja in sofinanciranja mednarodne 

mobilnosti študentov ter študija v tujini v obliki javnih 

razpisov. (http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-

ad-futura-za-izobrazevanje/)

DREAM FOUNDATION:

 https://www.dreamfoundation.eu/pages/advice/finances

PLOTEUS

 http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=sl

ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA ŠOU

 http://www.svetovalnica.com/index.php?option=com_conten

t&task=view&id=113&Itemid=165

https://www.dreamfoundation.eu/pages/advice/finances
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=sl
http://www.svetovalnica.com/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=165

