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OBVESTILO UČENCEM IN STARŠEM! 
 
Zaključek OŠ za marsikoga pomeni začetek razmišljanja o pridobitvi štipendije v času 
šolanja v srednji šoli ali še kasneje. V nadaljevanju vam posredujemo kratko 
informacijo o vrstah štipendij ter osnovnih pogojih. Za bolj podrobne informacije se 
obrnite na šolsko svetovalno službo ali pa kar neposredno na štipenditorje. 
 
 
VRSTE ŠTIPENDIJ: 
 

1. KADROVSKE ŠTIPENDIJE – razpisujejo jih različna podjetja oz. delodajalci, 
ki želijo spodbujati izobraževanje kadra, ki ga potrebujejo. Kadrovske 
štipendije so najvišje med vsemi vrstami štipendij, ki pa zaradi nezanimanja 
dijakov in študentov ostajajo nepodeljene. Skupni zbir razpoložljivih 
kadrovskih štipendij za šolsko leto 2010/11 se je že pričel vzpostavljati in se 
bo dopolnjeval vse do septembra (objavljen je na internetu: www.sklad-
kadri.si/kadrovske Na razpis se lahko prijavite učenci, ki ste bili sprejeti na 
izobraževalne programe, za katere so delodajalci razpisali štipendije. Prijave 
morate kandidati oddati neposredno delodajalcu (z njim se dogovorite o 
podrobnostih glede pošiljanja prošnje in pogojih štipendiranja). Tudi RRA-ji 
(regionalne razvojne agencije) objavijo razpoložljive kadrovske štipendije na 
svojih spletnih straneh (predvidoma v mesecu septembru). Kandidati 
kontaktirajo RRA-je oz. delodajalce ter se prijavijo na javni razpis za dodelitev 
štipendij, ki jih objavijo RRA-ji. 

 
 

2. DRŽAVNE ( prej REPUBLIŠKE) ŠTIPENDIJE – razpisuje država oz. center 
za socialno delo. Kandidati za državno štipendijo so lahko vsi bodoči dijaki ali 
študentje, pri dodelitvi pa se najprej upošteva t.i. cenzus (povprečni mesečni 
dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo 
vloge ne presega 65% - 70% minimalne plače na družinskega člana v istem 
obdobju, odvisno od kraja šolanja in kraja stalnega prebivališča ter od 
družinskih posebnosti). Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo na 
svoji spletni strani, na državnem portalu e-uprava in v sredstvih javnega 
obveščanja objavilo javni poziv kandidatom za državno štipendijo za šolsko 
leto 2010/11 v mesecu juniju ali najkasneje do 15. septembra. Tu bodo 
navedeni pogoji za dodelitev štipendije, način vložitve vloge, dokumentacija, 
ki jo mora kandidat predložiti skupaj z vlogo in obrazec vloge za pridobitev 
štipendije (to  navadno lahko kupite tudi v knjigarni). Kandidat k vlogi priloži 
tudi potrdilo o vpisu v izobraževalni program ter dokazilo o šolskem uspehu. 
Vlogo za štipendijo oddate na centru za socialno delo. Vlogo lahko 
posamezniki, ki štipendije ŠE NISO PREJEMALI, oddajo kadarkoli med 
šolskim/študijskim letom, vsi ostali prejemniki državnih/ Zoisovih štipendij pa 
morajo upoštevati rok, objavljen v javnem pozivu v juniju 2010. 

 
 

3. ZOISOVE ŠTIPENDIJE – so štipendije za dijake, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: - ima v zaključnem razredu OŠ povprečno oceno najmanj 4,5 ali več 
in je bil v skladu s Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 
devetletni šoli identificiran kot nadarjen učenec ALI: - je v zadnjih dveh šolskih 
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letih dosegel izjemne dosežke na posameznem področju družbenega 
življenja (najvišja mesta na državnem tekmovanju, priznanja za najboljše 
raziskovalne naloge, udeležba in najvišja mesta na mednarodnem 
tekmovanju…). Med kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo za 
štipendiranje izbrani tisti, ki bodo izkazali boljše rezultate. Šole niso več 
pristojne za predlaganje kandidatov za Zoisove štipendije, ampak je to 
pravica, ki jo uveljavljajo kandidati sami – vlogo za pridobitev štipendije 
morate oddati sami! Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo do 
konca junija na svoji spletni strani (www.sklad-kadri.si), na spletni strani 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve  ter na portalu e-uprava objavil 
javni poziv za ODDAJO VLOG ZA dodelitev sredstev za Zoisove štipendije 
za šolsko leto 2010/2011. V pozivu bodo navedeni pogoji in merila za 
dodelitev štipendije, dokumentacija, ki jo mora kandidat predložiti, način 
vložitve vloge in rok za oddajo vloge ter sam obrazec (vloga). Kandidati boste 
predložili potrdilo o vpisu v izobraževalni program, dokazilo o šolskem 
uspehu, dokazilo o nadarjenosti in dokazil-o/a o izjemnem dosežku. 
NATANČNO PREBERITE JAVNI POZIV! 

 
4. DRUGE ŠTIPENDIJE – Štipendije Ad future za študij v tujini, štipendije, ki jih 

podeljujejo različne fundacije (npr. Fundacija ANA -  http://www.fundacija-
ana.si/fundacija_ana/kako_do_stipendije/ ) ali pa lokalne skupnosti, tudi 
Občina Domžale. Razpis za občinske štipendije bo v Slamniku, namenjene so 
uspešnim učencem. 

 
5. Nagrade za trajnostni razvoj 

Za dijaka ali študenta, ki z izjemnimi dosežki prispeva k trajnostnemu razvoju 
družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju, javni 
sklad enkrat letno objavi javni razpis. 

 
 
OPOZORILO:  Dijak ne more prejemati dveh štipendij hkrati, zato je potrebno 
pred oddajo vlog dobro premisliti, za katero štipendijo boste vlogo vložili. 
Če učenec prejema državno štipendijo in med šolskim letom zamenja 
izobraževalni program, je to dolžan sporočiti v 8 dneh na Center za socialno 
delo, saj bo v nasprotnem primeru potrebno že dodeljena sredstva vračati. 
 
 
Informacije o štipendijah lahko pridobite na naslednjih naslovih: 

• 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 

 
INDIVIDUALNA VPRAŠANJA O POSTOPKIH PRIDOBIVANJA ŠTIPENDIJ LAHKO 
VEDNO NASLOVITE NA NAS (razredničarka, šolska pedagoginja) IN SKUŠALI 
VAM BOMO USTREZNO POMAGATI. 
 
                                                                                         Šolska pedagoginja: 
                                                                                            Tjaša Kranjc 
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