
Š T I P E N D I J E

 Državne (Center za socialno delo)

 Zoisove https://srips-rs.si/sl/stipendije

 Kadrovske https://srips-rs.si/sl/stipendije

 Štipendije za deficitarne poklice https://srips-rs.si/sl/stipendije

 Štipendije Ad futura https://srips-rs.si/sl/stipendije

 Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu https://srips-
rs.si/sl/stipendije

 Druge (občinske, regionalne, različni skladi, ministrstva, 
države) https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov
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UPRAVIČENOST DO ŠTIPENDIJ

Štipendist upravičen le do 1 štipendije, razen:

- Kadrovsko štipendijo se lahko dodeli istočasno z 

ostalimi, razen s štipendijo za deficitarne poklice.

- Štipendijo za deficitarne poklice se lahko dodeli 

istočasno z ostalimi, razen s kadrovsko 

štipendijo.

- Štipendije Ad futura za študijske obiske in za 

sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali 

raziskovanja v tujini se lahko dodeli sočasno z 

vsemi štipendijami.



DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

 Status dijaka (študenta), državljan RS.

 Povprečni mes. dohodek < 64% neto povprečne plače 

na družinskega člana.

 Prijava: kadarkoli tekom leta na pristojnem CSD-ju.

 Štipendija: osnovna + dodatki (uspeh, bivanje, 

pos.pot.).

 Ne z Zoisovo štipendijo.

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

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


ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Status dijaka (študenta), državljan RS .

Razpis objavljen junija https://srips-

rs.si/sl/stipendije/zois

Prijava: do začetka septembra na Javni sklad 

za razvoj kadrov in štipendiranje.

Štipendija: osnova + dodatki (bivanje, pos. 

pot.).

Ne gre z državno štipendijo.

https://srips-rs.si/sl/stipendije/zois


 Povprečni učni uspeh v 9. razredu (vsi predmeti) = 
najmanj 4,7 

in

 izjemni dosežki:

a) najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih 
tekmovanjih: 1. do 3. mesto na državnem tekmovanjem

b) prejeta zlata in srebrna priznanja; 

c) udeležba in najvišja mesta na mednar. tekmovanjih; 

d) najboljše raziskovalne naloge; 

e) objava znanstveno raziskovalne naloge, prispevka;

ZOISOVE ŠTIPENDIJE



Izjemni dosežki (nadaljevanje):

f) nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno, 

umetniško delo na državni ali mednarodni ravni

g) Umetniško delo – 2 pozitivni strokovni kritiki oz. 

sodelovanje na mednarodni razstavi ali festivalu.

h) najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja na državnih in mednarodnih 

tekmovanjih. 

Vlagatelj uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih 2 

šolskih let.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

 Razpisujejo jih delodajalci in regionalne razvojne agencije 
RRA  

https://rralur.si/projekti/rss-lur/

https://srips-rs.si/sl/stipendije/kadrovske-stipendije

 Možnost zaposlitve po zaključku šolanja.

 Najvišje štipendije (tudi do 300 €).

 Štipendije so objavljene:

-Sklad objavlja potrebe delodajalcev: https://srips-
rs.si/stipendije/izmenjevalnica

- RRA

- Delodajalci v internih glasilih

https://rralur.si/projekti/rss-lur/
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ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 

POKLICE

 Status dijaka (študenta), državljan RS 

 Razpis je objavljen: https://www.srips-
rs.si/sklad/novice/novica/letos-med-deficitarnimi-poklici-tudi-
izdelovalec-kovinskih-konstrukcij-gastronom-hotelir

 Vlada RS opredeli politiko štipendiranja za 
obdobje petih let (področja štipendij, obseg sredstev,…)

 Višina štipendije = 102,4 €, podelilo se bo 1000 
štipendij

 Oddaja vlog od 13. 6. 2022 do 23.9.2022

https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/letos-med-deficitarnimi-poklici-tudi-izdelovalec-kovinskih-konstrukcij-gastronom-hotelir


 Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne 

vpliva na višino otroškega dodatka.

 Štipendija je oproščena plačila dohodnine.

 Istočasno lahko prejema še državno štipendijo ali 

Zoisovo štipendijo.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 

POKLICE



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 

POKLICE

Za 2022/23:

 kamnosek, 

 oblikovalec kovin, 

 elektrikar, 

 avtokaroserist, 

 pek, 

 mesar, 

 klepar krovec

 izvajalec 

suhomontažne

gradnje, 

 pečar keramik, 

 dimnikar, 

 gozdar, 

 slikopleskar

 gastronom hotelir



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 

POKLICE
Za 2022/23:

 mizar

 tesar

 zidar

 tapetnik

 slaščičar

 steklar

 tehnik 

steklarstva

 mehatronik

operater

 izdelovalec 

kovinskih 

konstrukcij

 inštalater strojnih 

instalacij

 Izdelovalec 

kovinskih 

konstrukcij



 Sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja 

v tujini.

 Izobraževanje v tujini.

 Študijski obiski v tujini. 

ŠTIPENDIJE AD FUTURA

Razpis objavljen na https://srips-rs.si/sl/stipendije/stipendije-ad-futura

https://srips-rs.si/sl/stipendije/stipendije-ad-futura


ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V 

ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Slovenci, s stalnim prebivališčem zunaj RS, za 
izobraževanje v višješolskem ali visokošolskem 
izob. programu na izobraževalnih ustanovah v 
RS. 

Razpis objavljen na https://www.srips-
rs.si/stipendije/stipendije-za-studij-slovencev-v-zamejstvu-in-po-
svetu-v-sloveniji

Višina štipendije = 200 €



OBČINSKE ŠTIPENDIJE

Stalno prebivališče v občini Grosuplje, za dijake 

in študente, ne prejemajo druge štipendije, so v 

delovnem razmerju.

Kriteriji: deficitarnost, uspeh, socialni status.

Razpis objavljen v septembru na spletnih 

straneh občine Grosuplje.



DRUGE ŠTIPENDIJE

Štipendije državnih organov: posamezna 
ministrstva (npr. ministrstvo za kulturo, za 
javno upravo)

Štipendije nepridobitnih organizacij: 
ustanova dr. Antona Trstenjaka, Fudacija
Parus, Fundacija Leona Štuklja, 
Izobraževalna fundacija Pomurja, AS 
fundacija, Likarjev sklad, Fundacija Marof, 
Štipendijski sklad Univerze na Primorskem

Štipendije tujih ustanov: štipendije 
izobraževalnih ustanov, vlad, drugih javnih 
ustanov, nevladnih organizacij



V I R I

 https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-
sport/stipendije/

 SRIPS: https://www.srips-rs.si/stipendije

 Zakon o štipendiranju: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO
6571

 Spletna stran šole: http://www.os-brinje.si/stipendije/
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