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Ljubljana, 31. 8. 2022
Poziv k omogočanju hkratnega prejemanja državnih in Zoisovih štipendij
Spoštovani,
Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18 in
54/22 – ZUPŠ-1, v nadaljevanju: ZŠtip-1) ureja štipendije za dijake ali dijakinje, vključene v
srednješolsko izobraževanje, za študente ali študentke, vključene v programe višješolskega
izobraževanja ter visokošolskega izobraževanja in za udeležence ali udeleženke izobraževanja
odraslih, vrste štipendij, pogoje za dodelitev, višino in dodatke k štipendijam, postopke
dodeljevanja štipendij, sofinanciranje kadrovskih štipendij, vire financiranja, vodenje evidenc,
dolžnost poročanja in nadzor nad izvajanjem tega zakona. Zakon ureja podeljevanje državnih
(podredno te štipendije ureja tudi ZUPJS), kadrovskih in Zoisovih štipendij, štipendij za deficitarne
poklice, štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu ter štipendij sklada Ad futura.
Ker imajo te vrste štipendij različne namene, zakon med pogoji za dodelitev omogoča podeljevanje
različnih vrst štipendij istemu štipendistu. Tako se lahko kadrovske štipendije dodelijo istočasno z
vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne poklice; štipendije za deficitarne poklice se
lahko dodelijo istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo; ter štipendije Ad
futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ki se lahko
dodelijo sočasno z vsemi štipendijami. Razumljivo je, da se kadrovska štipendija in štipendija za
deficitarne poklice štipendistu ne moreta dodeliti istočasno, saj obe opravljata enako funkcijo, tj.
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povezovanje izobraževanja z delom oz. z zaposlitvijo po zaključenem izobraževanju. Prav tako je
razumljivo, da se štipendija Ad futura lahko podeli skupaj z ostalimi štipendijami, saj so namenjene
enkratnim študijskim obiskom ali tekmovanju iz znanja ali raziskovanja.
Zaradi različnih namenov državne in Zoisove štipendije pa ni jasno, zakaj je onemogočena možnost
hkratnega prejemanja teh dveh vrst štipendij. Tega tudi Vlada RS, kot predlagatelj tekom
sprejemanja štipendijske zakonodaje, ni utemeljila. Cilj obeh sicer je, da se s tem spodbuja
izobraževanje in doseganje višje ravni izobrazbe štipendistov, kar pa velja za vse štipendije. Pri
obeh štipendijah lahko štipendist poleg osnovne štipendije pridobi tudi dodatek za bivanje v višini
81,92 EUR ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 51,20 EUR. V svojem bistvu
pa sta štipendiji namenjeni povsem različnim ciljnim skupinam in različnim namenom, dijaki ter
študenti, ki so tako nadarjeni kot socialno ogroženi, pa se morajo v trenutni ureditvi odpovedati
eni od štipendij.
V Predsedstvu Dijaške organizacije Slovenije in Predsedstvu Študentske organizacije Slovenije smo
zaskrbljeni nad trenutno diskriminatorno ureditvijo, po kateri dijak ali študent ne more istočasno
prejemati državne in Zoisove štipendije.
Zoisova štipendija je spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane
vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Posebni pogoj za
pridobitev je izkazan vsaj en izjemni dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh. Državna
štipendija pa je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja.
Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo za študij v Republiki Sloveniji in tudi za študij v tujini
na javno veljavnem izobraževalnem programu. Njen ključni namen pa je pomoč pri izobraževanju
socialno šibkim družinam in osebam z nizkimi dohodki. V kolikor je štipendist, ki prejema državno
štipendijo tudi uspešen pri šolanju, lahko pridobi dodatek za uspeh (v višini od 17,408 EUR do
40,96 EUR), ki je dodatna vzpodbuda za doseganje visokih rezultatov pri šolanju, a je ta znesek
precej nižji od tistega, ki bi ga upravičenec prejel, v kolikor bi lahko ob državni štipendiji prejel tudi
Zoisovo.
Nesprejemljivo in nepravično je, da mora socialno ogrožen dijak izbrati med državno štipendijo, ki
mu pomaga pri spopadanju s finančno stisko med procesom šolanja, ter Zoisovo štipendijo, ki ga
nagrajuje za dosežke in delavnost. Češ, ali te nagradimo, ker si uspešen, ali pa ti pomagamo, ker si
reven. Oboje hkrati ne gre. V Dijaški organizaciji Slovenije in Študentski organizaciji Sloveniji smo
prepričani, da je trenutna ureditev neprimerna in zato Vlado RS, Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pozivamo, da
v Državni zbor RS posredujejo predlog spremembe Zakona o štipendiranju, in sicer tako, da se v 8.
členu v tretjem odstavku pika nadomesti z vejico ter doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
» - državne štipendije, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami.«
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