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Pregled
O
štipendijah
vsebine
Štipendije za dijake in študente pri skladu:
• Zoisove štipendije,
• Štipendije za deficitarne poklice,
• štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost,
• štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Druge štipendije:
• državne štipendije,
• kadrovske štipendije,
• občinske in regionalne štipendije,
• štipendije iz različnih zasebnih virov (fundacije in druge
ustanove).

Kliknite, štipendije
Zoisove
če želite
urediti
po ZŠtip
slog naslova matrice
O štipendijah
Po ZŠtip – samo nadaljnje prejemanje do konca trenutnega
izobraževanja, ob prehodu na višjo stopnjo po ZŠtip-1
Rok prijave je začetek septembra, natančno določen s pozivom (se
objavi junija vsako leto)
Štipendija: osnovna štipendija + dodatki

Pogoji:
- napredovanje v višji letnik istega programa
- ali povprečna ocena vsaj 4,10 ali več ali 1 ustrezen izjemni dosežek
- poleg Zoisove sme prejemati še kadrovsko štipendijo, drugih
štipendij pa ne

Kliknite, štipendije
Zoisove
če želite
urediti
po ZŠtip-1
slog naslova matrice
O štipendijah
Nadaljnje prejemanje v višjem letniku:
NI POZIVA! Štipendist mora sam pravočasno vložiti vlogo.
Dodelitev štipendije:
Ob prehodu med stopnjami ponovno kandidiranje z vsemi vlagatelji
OŠ ob prehodu v SŠ

SŠ (višji letnik, prehod na VŠ)

Pogoji
:

- ustrezna starost, državljanstvo, status dijaka ali udeleženca
izobraževanja odraslih (splošni pogoji po ZŠtip-1), ne prejemajo
državne štipendije

Merila
:

- izjemni dosežek (2
leti)
IN
- uspeh vsaj 4,70

- izjemni dosežek (2 leti ob prehodu,
sicer iz stopnje)
IN
- ALI uspeh vsaj 4,10
- ALI zlata matura
- ALI oboje

Kliknite, štipendije
Zoisove
če želite
urediti slog naslova matrice
O štipendijah
Prejemanje: eno leto za posamezen letnik na istem programu, v
zadnjem letniku SŠ se za julij in avgust štipendija ne izplačuje
Izplačevanje: do 15. dne za pretekli mesec
Maturitetni/poklicni tečaj: štipendiranje le v primeru, da gre za
višjo izobrazbo od že dosežene; opraviti mora vse obveznosti
vključno z maturo
Pogoji za nadaljnje prejemanje v višjem letniku:
• zaključen pretekli letnik in vpis v višji letnik,
• ali ustrezen dosežek ali ustrezen uspeh,
• oddana vloga z dokazili (na poziv ali samostojno)

Kliknite, če
Državne
štipendije
želite
urediti slog naslova matrice
O štipendijah
Pogoji:

- splošni pogoji po ZŠtip-1, ne prejemajo Zoisove
štipendije…

Merilo:

- dohodek oz. premoženje po ZUPJS

Rangiranje: - NE

Prijava: kadarkoli tekom leta pri pristojnem CSD
Upravičenost: od 1. dne naslednjega meseca od prijave
Višina štipendije: od 70 do 190 € mesečno (mladoletni pol
manj) + dodatki

Kliknite, čeza
Štipendije
želite
urediti slog
poklice
naslova matrice
Odeficitarne
štipendijah
splošni pogoji po ZŠtip-1
ne prejema kadrovske štipendije
ustrezna raven in področje izobraževanja
drugi z razpisom določeni pogoji

Pogoji:

-

Merilo:

- uspeh in drugi, določeni z razpisom

Rangiranje: - DA

Prijava: na javni razpis, objavljen na spletni strani sklada
Upravičenost: od šolskega leta dodelitve do zaključka
izobraževanja

Višina štipendije: 100 EUR mesečno

Kliknite, če štipendije
Kadrovske
želite
urediti slog naslova matrice
O štipendijah
Razpisujejo jih delodajalci:
• v povprečju med višjimi štipendijami
• možnost praks in drugih oblik povezovanja teorije s
prakso
• zaposlitev po zaključenem izobraževanju.
Sklad objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni
strani http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/
Smiselno je preveriti tudi arhiv objav iz preteklih let!
Sklad delodajalcem sofinancira kadrovske štipendije.

Kliknite, če
Programi
Adželite
urediti
za mednarodno
slog naslovamobilnost
matrice
Ofutura
štipendijah
Štipendije Ad futura za:
- izobraževanje (študij v tujini, tehniški dijaki)
- študijske obiske v tujini
- udeležbo na tekmovanjih

Svetovalni center:
- informiranje, projekti, promocije, knjižnica
- sodelovanje s šolami

Štipendije Ad
Svetovalni
center
futura za mednarodno mobilnost
Kaj nudimo dijakom:
• spletne strani z informacijami o izobraževanju in štipendijah
• spletni klub s tedenskimi e-novicami
• predstavitve in svetovanje glede izobraževanja v tujini
• pooblaščen EducationUSA center
Možnosti sodelovanja s šolami:
• informiranje za svetovalce v regijah (tujina, štipendije…)
• predstavitve za dijake (za več šol)
• tudi šolski svetovalci se lahko brezplačno včlanite v klub

Vprašanja?

Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22, Ljubljana, Tel.: 01 / 434 10 80
www.sklad-kadri.si
info@sklad-kadri.si

