
 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

Maribor, 12. 2. 2019  

Zadeva: POVPRAŠEVANJE OBČINE ČLANICE NA TEMO OBČINSKIH ŠTIPENDIJ 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem, ki se nanaša na 

podelitev občinskih štipendij. 

Zanimalo jo je: 

1. Ali druge občine podeljujejo občinske štipendije? Koliko sredstev letno namenijo za 

štipendiranje oz. koliko štipendistov imajo? 

2. Kakšni so pogoji in kriteriji za podelitev občinske štipendije (uspeh, izjemni dosežki, 

deficitarni poklici,…?)? 

3. Višina štipendije? 

4. Za koliko časa se podeli štipendija (za čas šolanja ali za eno leto)? 

5. Ali je občinska štipendija združljiva z drugimi štipendijami (državna, Zoisova, 

kadrovska…) ali se izključuje? 

6. Želeli ste povezavo na občinski predpis o podeljevanju štipendij (odlok, pravilnik) oz. 

navedbo objave. 

7. Kakršnakoli priporočila oz. opozorila glede uvedbe občinske štipendije? 

Občine članice smo prosili za posredovanje odgovorov do 12.2.2019. Odgovore najdete v 

nadaljevanju: 

OBČINA LENART 

Občina Lenart ne podeljuje občinskih štipendij. 

OBČINA ZREČE 

V Občini Zreče ne podeljujejo štipendij, zato teh podatkov žal nimajo.  

OBČINA CERKVENJEK 

Na Občini Cerkvenjak ne podeljujejo občinskih štipendij. 

OBČINA TRŽIČ 

Občina Tržič ne podeljuje štipendij. 

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 

1. Da, 2 dijaški štipendiji in 1 študentsko. Odvisno od proračunskih sredstev. 

2. Pogoji in kriteriji so opredeljeni v Pravilniku o štipendiranju v Občini Mokronog-

Trebelno (Ur.l. RS, št. 82/2008, 99/2011) 

3. Višina štipendije - Dijaška: 100 €, študentska 130 €. Odvisno od proračunskih sredstev. 
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4. Podeli se za eno šolsko leto. 

5. Občinska štipendija ni združljiva z drugimi štipendijami (državna, Zoisova, 

kadrovska…).  

6. Podlaga je Pravilnik o štipendiranju v Občini Mokronog-Trebelno (Ur.l. RS, št. 82/2008, 

99/2011).  

7. Bodite pozorni pri deficitarnosti, saj jo po novem Zavod RS za zaposlovanje več ne 

vodi. Boljši dosežki na izvenšolskih dejavnostih: natančno opredelite nivo tekmovanja - 

izpadanje (zadnje čase študentski domovi organizirjo tek dijakov in se to šteje kot državno 

tekmovanje, saj vključujejo najmanj 3 dijaške domove iz različnih koncev Slovenije. 

OBČINA BOHINJ 

1) Občina Bohinj že vrsto let podeljuje občinske štipendije. Znesek, ki ga zato nameni, se 

giblje nekako med 10 in 15 tisoč evri letno. Štipendistov je navadno okoli 10. 

2) Dodelitev štipendije je povezana s socialnim stanjem prosilca (-ke) in tudi z učnim 

uspehom (boljši učni uspeh = večji bonus pri znesku štipendije) 

3) Štipendija se dodeli za čas enega šolskega leta (ne celega koledarskega leta). 

4) Znesek mesečne štipendije znaša 30% zajamčenega prejemka v Republiki Sloveniji. 

5) Občinska štipendija Občine Bohinj ni združljiva s kakšno drugo štipendijo (državno, 

socialno, Zoisovo…). 

6) Občinska štipendija Občine Bohinj se dodeli na podlagi Odloka o štipendiranju v 

Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/99, 6/00, 7/01, 9/08 in 4/15) in 

vsakoletnega Odloka o proračunu Občine Bohinj. 

OBČINA LITIJA 

Občina Litija je štipendije podeljevala do šolskega leta 2014/2015 in sicer štipendije za 

deficitarne poklice. Od kar je podeljevanje štipendij za deficitarne poklice urejeno na 

državnem nivoju preko javnega sklada, občina štipendij ne podeljuje.  

OBČINA ŠKOCJAN 

Občina Škocjan ne podeljuje štipendij. 

 

OBČINA MEDVODE 

Občina Medvode ne podeljuje občinskih štipendij. Podeljujejo pa nagrade študentom. 

https://www.medvode.si/objava/155797 
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OBČINA ŠOŠTANJ 

Občina Šoštanj ne podeljuje občinskih štipendij, enkrat letno pa podeli nagrade za izjemne 

dosežke oz. uspehe študentom (Pravilnik o nagradah za izjemne dosežke in uspehe študentov 

(Uradni list Občine Šoštanj, št. 6/2015, 7/2015, 8/2015, 4/2016): 

https://www.sostanj.si/objave/65) 

OBČINA POLJČANE 

1. Občina Poljčane podeljuje štipendije študentom. V Proračunu za leto 2019 je planiranih 

30.000,00 €. Štipendijo prejema 16 študentov. 

2. Občina Poljčane dodeljuje štipendije rednim študentom ki se izobražujejo na javno 

veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih v Republiki Sloveniji. 

Štipendije se dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa. Štipendije lahko pridobi študent, 

ki:  

- je državljan Republike Slovenije,  

- ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Poljčane najmanj eno leto pred oddajo vloge za 

štipendijo, 

- ima ob vpisu v prvi letnik študija, zaključeno štiriletno srednješolsko izobraževanje z najmanj 

prav dobrim splošnim uspehom zadnjega letnika ali povprečno oceno zadnjega letnika 

dodiplomskega študija 8,00 (7,30 če se izobražuje za pridobitev deficitarnega poklica iz 

objavljenega javnega razpisa) oziroma ima v preteklem študijskem letu opravljenih 80 % vseh 

izpitov,  katerih  povprečna ocena mora biti 8,00 ali več oziroma 7,30 ali več,  če se izobražujejo 

za pridobitev deficitarnega poklica iz objavljenega javnega razpisa,«, 

- ob vpisu v prvi letnik študija ni starejši od 24 let, 

- za vpisan letnik študija še ni prejel štipendije, ne glede na vrsto študija. 

3. Višina štipendije je od 107,28 € do 161,36 €. 

Štipendija je sestavljena iz osnovnega dela in dodatka glede na učni uspeh študentov. Višina 

osnovne štipendije znaša 12,1 % minimalne plače v Republiki Sloveniji. Štipendisti so za 

doseženi učni uspeh upravičeni do posebnega dodatka k štipendiji kot sledi:  

- za povprečno oceno od 8,00 do vključno 8,50 – 2,5 % minimalne plače,  

- za povprečno oceno od 8,51 do vključno 9,00 – 3,7 % minimalne plače,   

- za povprečno oceno od 9,01 do vključno 9,50 – 4,9 % minimalne plače,  

- za povprečno oceno od 9,51 do vključno 10,0 – 6,1 % minimalne plače. 

4. Štipendija za podeli za eno šolsko (študijsko) leto. 

5. Študent, ki ima pravico do druge štipendije, nima pravice do občinske štipendije. 

mailto:info@skupnostobcin.si
https://www.sostanj.si/objave/65


 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  
 

6. Pravilnik o štipendiranju v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2015 – uradno prečiščeno besedilo, 65/2015 – popr., 67/2015, 48/2016) http://www.lex-

localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=adf85693-3224-4b12-b4f2-

5eb99a541beb  

7. Potrebno je jasno določiti merila.  

OBČINA HOČE – SLIVNICA 

1. Za vsako šolsko leto podelijo 7 štipendij za dijake 7 štipendij za študente in 4 športne 

štipendije. Letno porabijo 34.000 EUR za štipendije za nadarjene in 14.000 EUR za športne 

štipendije. 

2. Za nadarjene štipendije so kriteriji šolski uspeh ter dosežki na izvenšolskih dejavnostih, 

pri športnih pa so športni dosežki na državni in mednarodni ravni ali pridobljen status 

športnika ki ga podeli olimpijski komite Slovenije. 

3. Višina štipendije je Cca 140 EUR za dijake, cca 190 za študente. 

4. Štipendija se podeli za eno šolsko leto in sicer od 1.9. do 31.8. za dijake ter od 1.10. do 

30.9.  

5. Občinska štipendija ni združljiva z drugimi štipendijami.  

6. 

http://www.medobcinski.si/files/2017/predpisi/1509367442_MUV%2029%20%20%20385.pdf 

http://www.medobcinski.si/files/2016/predpisi/1467274360_MUV%2013%20%20%20227.pdf  

OBČINA VODICE 

V občini Vodice štipendij ne podeljujejo. 

OBČINA RADOVLJICA 

V zvezi z tem povezava na razpis glede štipendij: https://www.radovljica.si/objava/151866 

OBČINA RUŠE 

1. Občina Ruše podeljuje štipendije. Za štipendije je v proračunu namenjenih 9.000 EUR. Na 

podlagi javnega razpisa podelijo 3 štipendije za dijake in 3 štipendije za študente. V kolikor ni 

dovolj kandidatov za posamezno vrsto štipendij, podelijo tudi več kot tri štipendije za dijake 

oziroma študente.  

2. Pogoji in kriteriji so opredeljeni v Pravilniku. Štipendije so namenjene nadarjenim dijakom 

in študentom. Razpisujejo tudi štipendije za deficitarne poklice, ki so pomembni za lokalno 

okolje.  

3. Višina štipendije za dijake je 100 EUR, za študente 150 EUR. 

4. Štipendija se podeli za eno leto. 

5. Občinska štipendija je združljiva z drugimi štipendijami. 
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6. Pravilnik: http://www.lex-

localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=033e07b5-c746-4e6d-

8dd8-c9fe93be568e  

7. Glede podelitve štipendije za deficitarni poklic župan s sklepom določi kateri poklici so kot 

lokalno pomembni ali deficitarni poklici. Predhodno se povežemo s podjetji v naši občini od 

katerih pridobimo informacijo kakšen kader potrebujejo in ga tudi sami štipendirajo.  

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici ne podeljuje občinskih štipendij.  

OBČINA PUCONCI 

Občina Puconci ne podeljuje občinskih štipendij. 

OBČINA SEVNICA 

Občina Sevnica ima v zadnjih letih razpisane 3 vrste štipendij – štipendijo za bodoče 

prevzemnike kmetij, štipendijo za deficitarne poklice in štipendijo preko posavske 

štipendijske sheme.  

Letno se za štipendije v proračunu občine nameni približno 36.000 EUR – za deficitarne 

poklice za 9-10 štipendij, za bodoče prevzemnike kmetij 3 – 7, preko posavske štipendijske 

sheme 3 – 5 štipendij.  

Kriterije, pogoje in višine posameznih štipendij imajo opredeljene v pravilnikih in javnih 

razpisih. Kriterije in pogoje za posamezno vrsto štipendije si lahko ogledate na spodnjih 

povezavah:  

- DEFICITARNI POKLICI - https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina/127004#!/Pravilnik-o-podeljevanju-stipendij-za-deficitarne-poklice-v-Obcini-

Sevnica  

- KMETIJSKE ŠTIPENDIJE https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina/121915#!/Pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-

v-Obcini-Sevnica-za-programsko-obdobje-2015-2020  

- POSAVSKA ŠTIP. SHEMA https://www.rra-posavje.si/posavska-stipendijska-shema.html 

Dostop do javnih razpisov: https://www.obcina-sevnica.si/informacije/javni-razpisi 
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Vse štipendije se podeljujejo za obdobje 1 leta, zato se morajo štipendisti vsako leto prijaviti na 

odprt razpis z vsemi potrebnimi dokazili in prijavnim obrazcem. V primeru ponavljanja 

letnika oz. absolventskega staža štipendist do štipendije v tistem letu ni upravičen.  

V primeru združljivosti različnih štipendij se opiramo na Zakon o štipendiranju (8. člen, 3. 

odstavek). Štipendija za bodoče prevzemnike kmetij ni združljiva z državno štipendijo oz. 

drugo štipendijo iz drugih javnih sredstev. Štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s 

kadrovsko štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega 

štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. Zakon o štipendiranju 

omogoča štipendistom s kadrovskimi štipendijami Posavske štipendijske sheme, da lahko 

istočasno zaprosijo še za naslednje štipendije: državna štipendija, Zoisova štipendija, 

štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendija Ad future. 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

1.) Da, podeljujejo občinske štipendije. V letošnjem proračunu imajo planirana sredstva za 

štipendije in sicer v višini 190.000,00 EUR. V letošnjem šolskem letu imajo 89 štipendistov.  

2.) Pogoje za pridobitev štipendije določa Pravilnik o štipediranju štuedntov v Občini 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 35/17 in 31/18).  

3.) Višina štipendije: Osnovna štipendija, ki ji po Pravilniku lahko prištejemo še dodatek za 

uspeh 30€ in dodatek za bivanje 50€.  

4.) Štipendije podeljujejo za eno šolsko leto.  

5.) Občinska štipendija ni združljiva z drugo štipendijo.  

6.) (Uradni list RS, št. 35/17 in 31/18)  

7.) Pri uvedbi občinske štipendije je najpomembnejše natančno definirati pogoje in kriterije, 

prav tako je potrebno točno določiti s čim štipendist dokazuje nek pogoj. 

OBČINA BENEDIKT 

Občina Benedikt ne podeljuje občinskih štipendij. 

OBČINA RADENCI 

1) Občina Radenci zadnji dve leti ne podeljuje štipendij. 

2) Pogoje, kriterije in vse ostalo imajo določeno v Pravilniku o štipendiranju študentov v 

Občini Radenci / link: http://www.lex-

localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=610810c0-f4b1-4331-

8e51-610d33dd2537  

3) Višina štipendije?   / 

4) Štipendija se podeli za čas v skladu s pravilnikom.  

5) Občinska štipendija ni združljiva z drugimi štipendijami. 

6) Uradne objave občine LEX LOCALIS/   link: http://www.lex-

localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=610810c0-f4b1-4331-

8e51-610d33dd2537 

7) Pazljivi bodite predvsem pri obveznosti štipendista do štipenditorja - po zaključku študija. 
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OBČINA TRZIN 

1. V tem šolskem letu imajo 10 štipendistov. 

2. Podeljujejo štipendije za nadarjene (izjemni dosežek), manj premožne (dohodek družine) 

in športne štipendije (športni dosežek). 

3. Višina štipendije je 135 EUR mesečno za dijaka oziroma 179 EUR za študenta. 

4. Podeli se za čas šolanja na isti stopnji (ob vsakoletnem izkazovanju pogojev). 

5. Ni združljiva z drugimi štipendijami. 

6. http://www.trzin.si/assets/27._redna_seja_-_sprejeti_akti/27-6-2018-

Pravilnikostipendiranju.pdf 

 

OBČINA AJDOVŠČINA 

1. Občina Ajdovščina podeljuje štipendije na podlagi Pravilnika o štipendiranju ter 

nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov. V skladu s Strategijo za 

mlade v Občini Ajdovščina za obdobje 2019-2023 občina letno razpiše 10 občinskih 

štipendij in 4 štipendije za lokalno pomembne oz. deficitarne poklice ter nagrade za 

izjemne dosežke dijakov in študentov. Štipendije in nagrade podelijo na podlagi 

javnega razpisa. 

2. Pogoji in kriteriji za podelitev štipendij in nagrad so opredeljeni v pravilniku. 

3. Tudi višina štipendij je določena v pravilniku, višino posamezne štipendije so določili 

v razmerju do minimalne plače.  

4. Občinske štipendije se podelijo za eno šolsko leto, štipendije za lokalno pomembne oz. 

deficitarne poklice pa za obdobje šolanja. 

5. Občinska štipendija je združljiva z državno štipendijo, v primeru občine Ajdovščina je 

pridobitev občinske štipendije vezana na prejemanje državne štipendije; štipendija za 

deficitarne poklice pa ni združljiva z drugo kadrovsko štipendijo. 

6. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/2014 in 48/2018. 

7. Sistem štipendiranja so sprejeli na podlagi sprejete Strategije za mlade v Občini 

Ajdovščina za obdobje 2013-2018. Eden izmed ciljev Strategije za mlade je bil namreč 

spodbuditev formalnega izobraževanja mladih, kar so dosegli s pomočjo občinskih 

štipendij in štipendij za lokalno pomembne poklice. Vsi štipenditorji morajo v 

posameznem letu o podeljenih štipendijah poročati javnemu skladu preko njihove 

aplikacije.  

Lep pozdrav, 

Jasmina Vidmar, l.r.  

Generalna sekretarka SOS 

 

Pripravila: Barbara Horvat, sekretariat SOS 
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