
 

 

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU  
 

Državni zbor Republike Slovenije je 20. junija 2013, sprejel nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1).  
Zakon se bo pričel uporabljati s 1. 1. 2014, kar pomeni, da se bodo štipendije po novi zakonodaji dodeljevale v 
šolskem/študijskem letu 2014/2015. 
 
Zakon uvaja kar nekaj novosti, določa nove vrste štipendij, omogoča prejemanje več štipendij hkrati, 
uvaja deficitarne štipendije ter spet vrača štipendije za mladoletne dijake.  
  
 Ob izpolnjevanju pogojev, določenih v novem Zakonu o štipendiranju, so do štipendije upravičene osebe s 
statusom dijaka ali študenta ter udeleženci izobraževanja odraslih.  
 
Omogoča kombiniranje več štipendij hkrati, in sicer je to možno v primerih: 
– kadrovske štipendije, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne 
poklice, 
– štipendije za deficitarne poklice, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko 
štipendijo, 
– štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ki se 
lahko dodelita sočasno z vsemi štipendijami. 

Višina združene štipendije ne bo navzgor omejena 

 
  
 
 
ZOISOVE ŠTIPENDIJE – NOVOSTI 
 

Prvi pogoj za pridobitev štipendije je izjemni dosežek, medtem ko ocena ne bo več glavno merilo. Povprečna 
vstopna ocena se za dijake znižuje na 4,70. 

Zakon ne predvideva izpolnjevanje pogoja, da je učenec v skladu s Konceptom: odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli identificiran kot nadarjen učenec. 

- višina mesečne štipendije za DIJAKA znaša 120 EUR/mesec (PREJ 60) za izobraževanje doma in 240 
EUR/mesec v tujini, 
- višina mesečne štipendije za ŠTUDENTA  znaša 140 EUR/mesec (PREJ 90) za izobraževanje doma in 280 
EUR/mesec v tujini, 
- prvi pogoj za pridobitev štipendije je izjemni dosežek in nižanje povprečne vstopne ocene na 4,70 za dijake 
in 8,50 za študente – ocena ne bo več glavno merilo, najprej se upošteva izjemni dosežek. 
K Zoisovi štipendiji bo mogoče dobiti dodatek za bivanje (80 EUR/mesec) in dodatek za štipendiste s posebnimi 
potrebami (50 EUR/mesec). 



DRŽAVNE ŠTIPENDIJE  
Državna štipendija je namenjena vsem državljanom Slovenije s statusom dijaka  oziroma študenta, ki ne 
presegajo postavljenega dohodkovnega cenzusa, upravičenci so tudi udeleženci izobraževanja mlajših 
odraslih. Največja novost je pri mladoletnih dijakih, ki bodo spet upravičeni do državne štipendije. 
 
Državne štipendije bodo znašale od 35 do 90 evrov.  
K državni štipendiji  bo mogoče dobiti  še naslednje dodatke:                                                                                     
- dodatek za bivanje (80 EUR/mesec) 
- dodatek za uspeh (od 17 do 40 EUR/mesec) 
- dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (50 EUR/mesec) 

 
ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE 
Pravica do deficitarne štipendije se bo dodelila za celoten izobraževalni program na posamezni ravni, področja, 
ki jih je treba s to obliko štipendij spodbujati, pa bo opredelila vlada v petletnem dokumentu, tako imenovani 
politiki štipendiranja, pri sprejemanju katere bodo sodelovali tudi socialni partnerji.  
Štipendija za deficitarne poklice, ki bo znašala 100 evrov mesečno, bo namenjena dijakom in študentom, ki se 
izobražujejo na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja. 
 
KADROVSKE ŠTIPENDIJE 
Do sedanji sistem kadrovskega štipendiranja ni prinesel večjega števila dodeljenih kadrovskih štipendij. Zakon 
zmanjšuje administrativne ovire za delodajalce pri iskanju možnosti za sofinanciranje štipendije, hkrati pa z 
uvedbo možnosti prekinitve štipendijskega razmerja s strani delodajalca ali štipendista brez obveznosti vračila 
enoletnega zneska štipendije obema daje večjo možnost medsebojne izbire. 
Zakon uvaja poskusno leto ter enomesečno delovno prakso. Višji je tudi delež sofinanciranja države, ki bo zdaj 
znašal do 70 odstotkov celotne kadrovske štipendije, vendar ne več kot 40 odstotkov minimalne plače.  
Za sofinanciranje kadrovskih štipendij se ne upošteva starostnega pogoja za pridobitev. 

 
DRUGE POMEMBNE NOVOSTI 
Doba prejemanja štipendije je usklajena s trajanjem 1. in 2. stopnje programov, pri čemer ima štipendist na 
voljo še dodatno leto prejemanja štipendije za ponavljanje letnika iz zdravstvenih razlogov, starševstva ali 
drugih utemeljenih razlogov ter dodatno leto za absolventski staž. 
 
 
Dodatne informacije o novostih na področjih štipendiranja so dosegljive na naslednjih spletnih povezavah: 
  
Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1, Uradni list RS št. 56/2013): 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139 
  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti:http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/ 
  
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: 
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/ 
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