
Možnosti štipendiranja 
študija

v Sloveniji in v tujini

Oddelek za štipendije in programe Ad futura

Ljubljana, 15. 12. 2022



NA KRATKO O JAVNEM SKLADU

• Dodeljevanje štipendij za izobraževanje v Sloveniji in v tujini ter za mednarodno mobilnost:

✓ Zoisove štipendije

✓ Štipendije Ad futura

✓ Štipendije za deficitarne poklice

• Zbiranje in objavljanje seznama kadrovskih štipendij

• Svetovalni center za študij v tujini

• Akreditiran svetovalni center za študij v ZDA (EducationUSA Center)

• Knjižnica z literaturo za pripravo na študij v tujini in izpite
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VSEBINA PREDSTAVITVE

• Izobraževanje v tujini:

• Zakaj tujina

• Oblike izobraževanja v tujini

• Kako na študij v tujino (izbira države študija, šole, 

na kaj moram biti pozoren)

• Štipendije:

• Za študij v tujini in v Sloveniji

• Za mednarodno mobilnost

• Druga sredstva in drugi viri informacij

• Viri informacij
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ZAKAJ TUJINA

Programi, 
ki v Sloveniji ne obstajajo

Spoznavanje 
kulture/ jezika

Izkušnja tujine, 
življenje na kampusu

Drugačni načini 
Izobraževanja

Priložnosti, ki jih nudi 
program: prakse, 

povezave z industrijo, 
oprema…

Zaposlitvene možnosti

Kakovost 
programov 

Socialni kapital
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KAJ JE PRIMERNO ZAME

praksa

individualni študijski 
obisk

organizirana 
izmenjava

tekmovanja v 
tujini

študij

raziskovalno 
gostovanje
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RAZIŠČI SVOJE MOŽNOSTI

Določite svoje cilje, želje, priložnosti in možnosti.

• KAKO se želim izobraževati? (velikost razreda, laboratoriji, delo v skupinah…)

• Kakšna je KVALITETA izobraževanja na izbranem področju? (ni vse v 

lestvicah, odvisno od stopnje izobraževanja; akreditacija!)

• Katere SPRETNOSTI želim razviti? 

• Kakšne MOŽNOSTI nudi program? (prakse, pospešeni programi, izmenjave, izbira pre

dmetov…)

• Kako se bom tam POČUTIL? (socialno okolje, možnosti za preživljanje prostega časa, 

bližina mesta/narave, vreme..)

• Kaj bom PO ZAKLJUČKU? (zaposlitev, nadaljnji študij)

• Ali si študij lahko PRIVOŠČIM? (cena, možnosti štipendij, plan B)

• Ali imam MOŽNOSTI za sprejem? (moji trenutni akademski in drugi rezultati)

• Kdo mi lahko pomaga?
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ŠTIPENDIJE ZA MOBILNOST V TUJINO

1. Zoisova štipendija

2. Štipendija Ad futura za do- ali 
podiplomski študij v tujini

3. Štipendija Ad futura za študijske 
obiske

4. Štipendija za udeležbo na 
tekmovanjih

5. Štipendija za udeležbo na 
Benjamin Franklin poletni šoli

ŠTIPENDIJE, KI JIH 
DODELJUJE JAVNI 

SKLAD:

15. 12. 2022



ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Podatki za šolsko/študijsko leto 2022/2023:

❖128,90 EUR / 150,38 EUR za izobraževanje v Sloveniji

❖257,80 EUR / 300,77 EUR za izobraževanje v tujini

❖85,93 EUR dodatek za bivanje

❖53,71 EUR dodatek za posebne potrebe

✓ ustrezen izjemni dosežek + ustrezen šolski / študijski uspeh
(povprečna ocena najmanj 4,10 za dijake/ 8,50 za študente ali
dodatne točke: zlata matura ali top 5 % v generaciji)

✓ nadaljnje prejemanje (vpis v višji letnik + ustrezna povprečna
ocena najmanj 4,10 / 8,50 ALI ustrezen izjemni dosežek)

Javni razpis za šolsko/študijsko leto 2023/24 
bo objavljen junija 2023 na skladovi spletni strani.

Dodatne info: zoisi@sklad-kadri.si
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AD FUTURA ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJ V TUJINI

Višina:

❖ šolnina do 15.000,00 EUR za posamezno študijsko leto

❖ življenjski stroški med 7.200,00 EUR in 15.000,00 EUR za posamezno študijsko leto

Smeri študija:
❖ izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, naravoslovje (matematika, statistika,

IKT), tehnika, kmetijstvo, zdravstvene smeri (dodiplomski ali enoviti magistrski študij)
❖ vsa področja izobraževanja (podiplomski študij)

Časovnica:
❖ objava javnega razpisa→ v mesecu decembru
❖ prijava na javni razpis→ spomladi
❖ odločitve→ jeseni (predvidoma oktobra)

Javni razpis za leto 2023 bo objavljen na skladovi spletni strani do 31. 12. 2022, 
z rokom za prijavo do 31. 3. 2023.
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AD FUTURA ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJSKE OBISKE

Višina:

❖ osnovna štipendija v višini največ 150,00 EUR tedensko (v trajanju največ 25 tednov)

❖ 100,00 EUR oz. 500,00 EUR dodatka za pot izven Evrope

Upravičenci:
❖ dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in študenti 1. in 2. stopnje, vpisani v srednjo šolo

oziroma na študij v Sloveniji, ki odhajajo na mobilnost v tujino (izobraževanje ali praktično
usposabljanje)

Pogoji:
❖ študijski obisk dijaka traja neprekinjeno vsaj 2 tedna, študijski obiskov študenta pa

neprekinjeno vsaj 3 tedne
❖ vsebinska povezanost obiska z izobraževanjem v Sloveniji
❖ priznavanje obveznosti kot del izobraževalnega programa na matični ustanovi

Javni razpis za leto 2022 bo objavljen 
na skladovi spletni strani do 31. 12. 2022.
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ŠTIPENDIJE ZA SODELOVANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV NA TEKMOVANJIH 
V TUJINI

Višina štipendije se določi glede na
državo, v kateri poteka tekmovanje →
400,00 EUR / 800,00 EUR / 1.200,00 EUR
na osebo).

➢ udeležba dijakov/študentov in njihovih mentorjev na
mednarodnih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini

➢ dijaki oz. študenti sredstev ne morejo pridobiti neposredno pri
skladu, na javni razpis se lahko prijavi samo šola oziroma
izobraževalna institucija

Javni razpis za leto 2022 bo objavljen 
na skladovi spletni strani do 31. 12. 2022.
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ŠTIPENDIJA ZA UDELEŽBO SLOVENSKEGA DIJAKA NA BENJAMIN FRANKLIN POLETNI ŠOLI

Štipendija se dodeli dijaku, ki je sprejet na Benjamin Franklin poletno šolo v ZDA.

❖ 1 slovenski gimnazijski dijak, za leto 2023 se izbira iz regij:
Prekmurje, Koroška, Posavje

❖ upravičenca izbere ameriško veleposlaništvo v sodelovanju s
srednjimi šolami

❖ štipendija dijaku pokrije stroške povratnega letalskega
prevoza do 4.000,00 EUR in mu nudi enkratni dodatek v višini
največ 300,00 EUR

❖ potrjen kandidat se pred odhodom prijavi še na javni razpis
sklada
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ŠTIPENDIJE DRUGIH INSTITUCIJ IN DRUGI VIRI INFORMACIJ

❖ Štipendije na tujih izobraževalnih ustanovah 

❖ CEEPUS (za izmenjave) 

❖ Občinske štipendije

❖ Državne štipendije (Center za socialno delo)

❖ Kadrovske štipendije

❖ Štipendije Ministrstva za kulturo 

❖ Štipendije Likarjevega sklada

❖ Štipendije francoske vlade

❖ Štipendije DAAD (študij v Nemčiji)

❖ Fundacije (Parus, Rotary, Gallus, Leon Štukelj,…) 

univerzitetne/fakultetne 
pisarne za mednarodno 

sodelovanje, 

šolske svetovalke, 

karierni centri, 

študentska društva/ 
organizacije, 

tuja predstavništva, 
izobraževalni sejmi 

(Informativa), 

društvo VTIS  
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KAKO DO INFORMACIJ O MOŽNOSTI ŠTIPENDIRANJA?

Oddelek za štipendije in programe Ad futura

• www.srips-rs.si

• tedenske e-novice sklada

• ad-futura@sklad-kadri.si

• zoisi@sklad-kadri.si

EducationUSA center Slovenija

• instagram: EducationUSA.slo

• fb.com/EducationUSA.Slovenia

• https://educationusa.state.gov/

• EducationUSA@sklad-kadri.si

• EducationUSA YouTube kanal

• različne predstavitve in dogodki 
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Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike Slovenije

www.srips-rs.si
info@sklad-kadri.si

Uradne ure:
- ponedeljek, sreda in petek med 9. in 12. uro
- sreda tudi med 14. in 16. uro

Dunajska 20, 1000 Ljubljana
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