
Državna štipendija – dijaki in študenti 

Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za drţavno štipendijo lahko vlagatelji – dijaki 

vloţijo v mesecu avgustu, študentje pa v mesecu septembru na Center za socialno delo 

Ţalec, osebno, po pošti ali v elektronski obliki. 

 

Do drţavne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki: 

 so drţavljani Republike Slovenije; 

 zadostijo drugim splošnim pogojem za pridobitev štipendije (starostni pogoj ter pogoj, 

da upravičenec ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane 

dejavnosti, da ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb in da ni poslovodna oseba 

gospodarske druţbe ali direktor zasebnega zavoda); 

 izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede 

povprečnega mesečnega dohodka na druţinskega člana. 

V imenu mladoletnih dijakov za štipendijo zaprosijo njihovi starši. Štipendije se podeljujejo 

za študij na 1. in 2. bolonjski stopnji. Drţavno štipendijo za izobraţevanje v tujini lahko 

pridobi drţavljan Republike Slovenije pod splošnimi pogoji iz zakona (ZŠtip-1), če se 

izobraţuje po  javno veljavnem izobraţevalnem  programu. 

 

Trajanje in izplačevanje državne štipendije 

  

Štipendist lahko prejema drţavno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni 

izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen v 

končnem letniku srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust ne izplačuje. Štipendist je na 

podlagi vloge upravičen do nadaljnjega prejemanja drţavne štipendije v novem 

šolskem/študijskem letu, če izpolnjuje splošne pogoje iz tega zakona, pogoj glede cenzusa in 

je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo. 

 

Drţavna štipendija se izplačuje v času absolventskega staţa do diplome le v primeru 

štipendijskega razmerja, sklenjenega v preteklem študijskem letu, vendar v celotni dobi 

izobraţevanja le eno študijsko leto. Štipendist je upravičen do prejemanja drţavne štipendije v 

času podaljšanega absolventskega staţa, če v času absolventskega staţa ni prejemal drţavne 

štipendije ali kakšne druge štipendije (upravičenost za dobo 12 mesecev). Do izteka 

absolventskega staţa oziroma do izteka podaljšanega absolventskega staţa je štipendist 

dolžan štipenditorju predložiti ustrezno dokazilo o uspešnem zaključku izobraževanja 

(diplomo).  

 

 

Mirovanje štipendijskega razmerja 

  

Štipendijsko razmerje miruje, če: 



 štipendist ni izdelal letnika, dovoljen pa mu je ponovni vpis v isti letnik istega 

izobraţevalnega programa (razen, če letnika ni izdelal zaradi dokazanih opravičljivih 

zdravstvenih razlogov); 

 štipendist preseţe cenzus za pridobitev štipendije; 

 štipendist izgubi status dijaka ali študenta in mu je dovoljeno opravljanje učnih ali 

študijskih obveznosti; 

 štipendist ne vloţi vloge za nadaljnje prejemanje drţavne štipendije. 

 

Prenehanje štipendijskega razmerja 

  

Do prenehanja štipendijskega razmerja pride v primeru, ko: 

 štipendist po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal drţavno 

štipendijo; 

 sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli; 

 izgubi status dijaka ali študenta;  

 spremeni izobraţevalni program brez soglasja štipenditorja; 

 štipendijo pridobi na podlagi posredovanja neresničnih podatkov; 

 če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloţi ustreznih dokazil.  
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