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oskrbnine pripada upraviËencu ves Ëas soËasnega bivanja veË kot enega otroka v 
dijaškem domu, Ëe so izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je bila pridobljena ta 
pravica.   

VeË informacij: Ministrstvo za šolstvo in šport - www.mss.gov.si

SUBVENCIONIRANJE ŠTUDENTSKEGA BIVANJA
©tudenti lahko subvencionirano bivajo v javnih študentskih domovih, preko njih 
se subvencionira tudi bivanje študentov pri zasebnikih - lastnikih sob, v dijaških 
domovih in v zasebnih študentskih domovih. Subvencije se dodelijo za študente, ki 
izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom 
sklenejo nastanitveno pogodbo. Subvencija se dodeljuje tudi za spremljevalca 
študenta invalida, za partnerja študenta, za otroka študenta, v kolikor so izpolnjeni 
zakonski pogoji.

VeË informacij: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

4. SUBVENCIJE PREVOZA

Vsem dijakom, vajencem in študentom višjih šol pripada subvencija za prevoz v šolo 
v višini od sedem do 70 odstotkov cene meseËne vozovnice glede na kriterije, ki jih 
doloËa Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih šol. S tem 
je socialno šibkejšim in dijakom, ki so bolj oddaljeni od kraja πolanja, omogoËena 
cenejša meseËna vozovnica.

VeË informacij: Ministrstvo za šolstvo in šport - www.mss.gov.si

5. DRUŽINSKA POLITIKA

Študentske družine 
Družina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno 
družbeno varstvo. Država varuje družino, materinstvo, oËetovstvo, otroke in mladino. 
Pravica do družinskih prejemkov je vezana na rojstvo otroka. Pravice mamice s 
statusom študentke na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
so naslednje:

Starševski dodatek 
mamica študentka, ki ni upraviËena do starševskega nadomestila (porodniškega •	
nadomestila oziroma nadomestila za nego in varstvo otroka) in ga tudi ne bo 
izkoristil oËe otroka, prejema starševski dodatek 365 dni od rojstva otroka;
mamica πtudentka je obvezno pokojninsko zavarovana;•	

PomoË ob rojstvu otroka
enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca;•	
namesto denarja je mogoËe v enaki vrednosti izbrati •	 opremo za novorojenca 
v obliki zavitka - izbirati je mogoËe med tremi razliËnimi zavitki (A, B 
in e);

Otroški dodatek
višina je doloËena glede na dohodke družine v preteklem oziroma predpreteklem •	
letu; 
za doloËitev dohodkovnega razreda mamice in njenih družinskih Ëlanov se poleg •	
starševskega dodatka med drugim upoštevajo tudi prejemki v obliki štipendije, 
morebitne denarne socialne pomoËi, delo po posredovanju študentskega servisa, 
nadomestilo preživnin, nadomestilo za brezposelnost, dedišËine in darila ter 
nekateri drugi dohodki;
Ëe mati, ki ima status študentke, uveljavlja pravico do otroškega dodatka za •	
svojega otroka in z otrokom živi pri svojih starših, se mati šteje za družinskega 
Ëlana pri svojih starših in starši lahko uveljavljajo pravico do otroškega dodatka 
tudi zanjo; 
Ëe mati, ki ima status študentke, uveljavlja pravico do otroškega dodatka za •	
svojega otroka in živi skupaj z otrokom in oËetom otroka pri svojih starših ali 
pri starših otrokovega oËeta, se ne štejejo za družinske Ëlane pri svojih starših 
oziroma pri starših otrokovega oËeta;
Ëe uveljavlja pravico do otroškega dodatka oËe otroka in ima mati status •	
študentke, se mati ne more hkrati šteti za družinskega Ëlana pri svojih starših 
in pri svoji družini, ne glede na dejstvo, da s svojo družino živi pri svojih starših 
ali pri starših otrokovega oËeta; 
Ëe mati, ki ima status študentke, uveljavlja pravice do otroškega dodatka •	
za svojega otroka in z oËetom otroka nista ustanovila življenjske skupnosti, 
se upoštevajo dohodki matere in dohodki otroka (Pravilnik o postopkih za 
uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov).

VeË informacij: centri za socialno delo - www.gov.si/csd

6. SOCIALNO VARSTVO

Denarna socialna pomoË: 
Ëe je študent v družini, ki prejema denarno socialno pomoË, prejme v okviru •	
družine, Ëe družina izpolnjuje pogoje, 0,3 osnovnega zneska minimalnega 
dohodka;
Ëe gre za študentsko družino, so lahko vlagatelji za denarno socialno pomoË •	
samostojni, vendar morajo v tem primeru obvezno skleniti sporazum o 
preživljanju s starši.

VeË informacij: centri za socialno delo - www.gov.si/csd

7. STROKOVNI SVET ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN 
ZAPOSLOVANJE MLADIH

ustanovljen septembra 2009 s sklepom Vlade RS; •	
koordinacijsko in projektno telo•	 , ki skrbi za idejno zasnovo projektov, 
posvetovanje med vsemi relevantnimi deležniki, evalvacije programov s 
podroËja izobraževanja, usposabljanje in zaposlovanje mladih kot tudi 
in≤ormiranje mladih na podroËju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja 
ter o ukrepih na tem podroËju;
namen sveta je tudi •	 povezovati šolstvo z gospodarstvom za lažji prehod 
mladih na trg dela ter beleženje formalnega in neformalnega znanja, kot so 
študentsko, mladinsko in prostovoljno delo.

8. KARIERNA ORIENTACIJA ZA MLADE

Operativni program razvoja Ëloveških virov za obdobje 2007-2013 vkljuËuje 
naslednje aktivnosti:

razvoj karierne orientacije za zaposlene:•	
prednostna usmeritev je usposabljanje in izobraževanje za konkurenËnost in •	
zaposljivost;

karierna orientacija za brezposelne in neaktivne:•	
prednostna usmeritev Spodbujanje zaposljivosti in iskalcev dela in neaktivnih, •	
katere cilji so: zagotovitev aktivnosti kariernega svetovanja, in≤ormiranja in 
motiviranja za brezposelne in neaktivne na trgu dela ter spodbujanje aktivnega 
pristopa k reševanju lastne brezposelnosti ter ustrezne karierne orientacije; 
posebna pozornost je namenjena programom oziroma projektom za •	
spodbujanje neaktivnih za uspešen vstop na trg dela in krepitvi mreže 
izvajalcev, ki bodo izvajali prilagojene oblike karierne orientacije za te ciljne 
skupine;

karierna orientacija za študente:•	  
prednostna usmeritevje kakovost, konkurenËnost in odzivnost visokega šolstva •	
med aktivnostmi, ki se bodo izvajale, sta tudi razvoj in izvajanje dejavnosti •	
karierne orientacije, predvsem kariernega svetovanja za študente v visokošolskem 
izobraževanju z namenom pravoËasnega naËrtovanja in razvoja karier bodoËih 
visoko kvali≤iciranih kadrov;

podlaga za koordinacijo politike na podroËju vseživljenjske karierne orientacije, •	
tudi za mlade:

prednostna usmeritev je reforma institucij na trgu dela: vzpostavitev in •	
delovanje vstopne toËke - vseživljenjska karierna orientacija, ki bo zagotavljala 
enotno vstopno toËko v sistem vseživljenjske karierne orientacije za razliËne 
ciljne skupine upraviËencev ter za razliËne ciljne inštitucije izvajanja karierne 
orientacije ter nudila tudi veËino strokovne in informacijske podpore za 
karierno svetovanje, informiranje in izvajanje.

 POSOJILO ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI• 

UpraviËenci do pridobitve so državljani RS za:
dodiplomski in podiplomski študij na javno veljavni izobraževalni ustanovi v •	
RS ali v tujini;
πtudentsko izmenjavo med slovenskimi in tujimi visokošolskimi izobraževalnimi •	
ustanovami;
strokovno usposabljanje po zakljuËenem visokošolskem izobraževanju.•	

Za namen: 
kritja stroškov šolnine oziroma življenjskih stroškov. 

Kako jo pridobiti?
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije enkrat letno objavi javni razpis .

VeË in≤ormacij:
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije - www.sklad-kadri.si•	
Regionalne razvojne agencije - RRA•	

2. SUBVENCIONIRANJE ŠTUDENTSKE PREHRANE

Ukrep: 
subvencioniranje obroka za vsak delovni dan

Cilj: 
Vsem študentom omogoËiti nižje stroške študija ter bolj kakovostno in zdravo 
prehrano, ki prispeva h kakovostnejšemu študiju, in sicer ne glede na socialni položaj 
študenta oziroma njegove družine.

UpraviËenci: 
vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo v RS in niso zaposlene;•	
študentje tujih univerz, ki ob pogoju reciproËnosti v okviru mednarodnih •	
izmenjav programov v RS opravljajo študijske obveznosti. 

Zakonska podlaga:
Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane, •	
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane. •	

3. STANOVANJSKA POLITIKA

SUBVENCIONIRANJE  DIJAŠKEGA BIVANJA
Do subvencije oskrbnine je upraviËen eden izmed staršev oziroma skrbnik, posvojitelj, 
rejnik ali drug zakoniti zastopnik otroka, ki je kot podpisnik nastanitvene pogodbe 
zavezan plaËevati oskrbnino za dva ali veË otrok, in sicer za drugega in naslednje 
otroke, ki soËasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Pravica do subvencije Ob
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MLADI NA TRGU DELAI. 

“Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev 
diplomantov / Absolvent - aktiviraj in zaposli se!”

nosilci projekta:•	  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Študentska 
organizacija Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje; 
ciljna skupina•	 : mladi, ki zakljuËujejo vsaj VII. stopnjo izobrazbe oziroma vsaj 2. 
bolonjsko stopnjo;
cilj•	 : izboljšati zaposlitvene možnosti diplomantov in poveËati njihovo konkurenËnost 
na trgu dela;
program, sestavljen iz dveh delov:•	
a) usposabljanje absolventov na delovnem mestu 
b) zaposlitev diplomantov pri delodajalcih, ki izvajajo usposabljanje na delovnem mestu;
potek•	 : delodajalci absolvente nauËijo praktiËnega dela, nato jih na podlagi subvencije 
po pridobljeni diplomi za pol leta zaposlijo.

  

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Cilj: poveËevanje možnosti za reintegracijo mladih na trg dela

Ukrepi:
PomoË pri naËrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve - delavnice 1. 
Formalno izobraževanje 2. 
Programi institucionalnega izobraževanja3. 
PomoË pri samozaposlitvi in subvencije za samozaposlitev 4. 
Usposabljanje na delovnem mestu5. 
Zaposli.me6. 
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 7. 

Zavod RS za zaposlovanje na podlagi 48. a-Ëlena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti povrne prispevke delodajalca delodajalcu, ki zaposli:

brezposelno osebo, mlajšo od 26 let, ki je iskalka prve zaposlitve in je veË kot •	
šest mesecev prijavljena na zavodu, njen poklic pa je su≤citaren;
brezposelno osebo, mlajšo od 28 let, ki je 24 mesecev prijavljena na zavodu;•	
brezposelno osebo, prijavljeno na zavodu, namesto delavca na porodniškem •	
dopustu in na dopustu za nego in varstva otroka.

OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA »LOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 
2007-2013

mladi•	  - prednostna skupina 
cilj•	 : poveËanje stopnje delovne aktivnosti za skupino mladih, starih od 15 do 
24 let, s 35,3 odstotka na 38 odstotkov;

KonkurenËna prednost mladih kot delovna sila - najnovejše in kompleksno 
znanje, ki ga prinašajo iz izobraževalnega procesa

VeË informacij: Zavod RS za zaposlovanje - www.ess.gov.si.

II.UKREPI ZA IZBOLJŠANJE STANJA IN POLOŽAJA  
MLADIH

1. ŠTIPENDIRANJE IN DRUGE OBLIKE POMO»I MED ŠTUDIJEM

ŠTIPENDIJE = dopolnilni prejemek namenjen kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem

Vrste štipendij: 
državne,•	
kadrovske,•	
Zoisove, •	
štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter, •	
štipendije za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene •	
dvostranske ali veËstranske sporazume o sodelovanju na podroËju izobraževanja 
oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti.

Posebnost: Nagrade za trajnostni razvoj

Do štipendije so upraviËene osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta ter 
udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje, doloËene v Zakonu o štipendiranju. 

        Splošni pogoji za pridobitev štipendije:
upraviËenci, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole •	 niso starejši 
od 18 let;
upraviËenci, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja •	
oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja niso starejši od 
26 let, in: 

hkrati ne prejemajo katere od štipendij iz 5. Ëlena Zakona o štipendiranju ,•	
ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, •	
niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, •	
niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.•	

 

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA•  je socialna kategorija štipendije, namenjena dijakom in 
študentom iz socialno šibkejših družin.

 Pogoji: 
Državne štipendije se dodelijo kandidatom, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz tega zakona •	
in pri katerih povpreËni meseËni dohodek na družinskega Ëlana v preteklem koledarskem 
letu, pred vložitvijo vloge ne presega 65 odstotkov minimalne plaËe na družinskega Ëlana 
v istem obdobju za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega 
prebivališËa, in od 66 do 68 odstotkov minimalne plaËe na družinskega Ëlana za tiste 
kandidate, ki se šolajo ali študirajo izven kraja svojega stalnega prebivališËa. 
V primeru kandidatov iz •	 enostarševskih družin, kandidatov s posebnimi potrebami 
oziroma kandidatov, katerih sorojenci so osebe s posebnimi potrebami, se državne 
štipendije dodelijo kandidatom, Ëe izpolnjujejo splošne pogoje iz tega zakona in pri 
katerih povpreËni meseËni dohodek na družinskega Ëlana v preteklem koledarskem letu, 
pred vložitvijo vloge ne presega 70 odstotkov minimalne plaËe na družinskega Ëlana v 
istem obdobju.

Dodatki k štipendiji:
na dohodek družinskega Ëlana,•	  
za vrsto in podroËje izobraževanja,•	  
za izobraževanje izven stalnega prebivališËa,•	
za štipendiste s posebnimi potrebami,•	
za uËni oziroma študijski uspeh.•	  

ZOISOVA ŠTIPENDIJA•  je namenjena dijakom in študentom, ki so identi≤icirani kot 
nadarjeni in dosegajo izjemne rezultate.

 Pogoji:
v zakljuËnem razredu OŠ povpreËna ocena najmanj 4,5 ali veË ter identi≤iciran kot •	
nadarjen, ali
v SŠ povpreËna ocena najmanj 4,1 ali veË ter identi≤iciran kot nadarjen, •	 ali
zlati maturant, •	 ali

v VŠ- ali VS- izobraževanju povpreËna ocena najmanj 8,5 ali veË ali uvrstitev •	
med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji, ali
izjemni dosežki na podroËju družbenega življenja.•	

Dodatki k štipendiji: enaki kot pri državni štipendiji

KADROVSKA ŠTIPENDIJA• 

Merila:
izpolnjevanje splošnih pogojev po zakonu, razen starostnega pogoja in pogojev, 
doloËenih v splošnih aktih delodajalca.

 Vrste:
neposredno ≤nancirane•	  kadrovske štipendije (prijave zainteresiranih sprejemajo 
delodajalci neposredno);
posredno ≤nancirane•	  kadrovske štipendije (prijave zainteresiranih sprejemajo 
regionalne razvojne agencije).

Višina: 
Ne sme biti nižja od državne štipendije. Po zakonu sta predpisani le najnižja 
kadrovska štipendija in maksimalno so≤inanciranje iz Javnega sklada RS za razvoj 
kadrov in štipendije. Višina kadrovske štipendije navzgor ni omejena in je prepušËena 
delodajalcu. Po statistiËnih podatkih so kadrovske štipendije najvišje štipendije v RS.

Prednosti:
za delodajalca:•	  na tak naËin si zagotovi bodoËi kader, še posebej kadar gre za 
profil, ki ga na trgu dela primanjkuje; veliko delodajalcev od svojih štipendistov 
zahteva opravljanje prakse ali poËitniškega dela oziroma druge oblike sodelovanja, 
v tem Ëasu pa se lahko štipendist bolje seznani z delodajalcem in se že delno uvede 
v delo, ki ga bo opravljal, kar skrajša Ëas usposabljanja po zaposlitvi. 
za štipendista:•	  štipendija, ki je obiËajno višja od vseh drugih vrst štipendij, olajša 
≤inanciranje izobraževanja; štipendistu je omogoËeno opravljanje obveznih 
izobraževalnih vsebin pri tem delodajalcu (obvezna praksa, seminarske naloge, 
diplomsko delo, ipd.), s tem pa pridobitev praktiËnih delovnih izkušenj in seznanitev 
s postopki, vsebino in organizacijo dela pri bodoËem delodajalcu; πtipendistu je 
zagotovljena zaposlitev neposredno po zakljuËenem izobraževanju.

NAGRADA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ• 

UpraviËenci: 
dijak ali študent, ki z izjemnimi dosežki prispeva k trajnostnemu razvoju družbe na 
gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem podroËju.

Višina: 
enkratna nagrada v višini 500 - 5.000 evrov.

Kako jo pridobiti? 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije enkrat letno objavi javni razpis. 

EVROPSKE SMERNICE SPODBUJANJA PRISTOPA K ZAPOSLITVI PO 
ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH

KljuËni ukrepi: 
prenova visokošolskega študija z uvajanjem programov po bolonjski deklaraciji; •	
zmanjšanje števila oseb, ki zgodaj opustijo šolanje; •	
skrajšanje povpreËne dobe študija s soËasnim dvigom uspešnosti;•	
Ëimprejšnja vkljuËenost mladih v delovno okolje.•	  

 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je le eden izmed akterjev na trgu 
dela, ki poskuša s spodbudami vplivati tako na delodajalce (za veËjo pripravljenost 
zaposlovanja mladih) kot na mlade (za pridobivanje vešËin in znanja).

ŠTIPENDIJA ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN SLOVENCE PO SVETU• 

UpraviËenci: 
Slovenci s stalnim prebivališËem zunaj RS, ki imajo državljanstvo RS;•	
Slovenci s stalnim prebivališËem zunaj RS, ki imajo status Slovenca brez •	
slovenskega državljanstva;
Slovenci s stalnim prebivališËem zunaj RS brez državljanstva in brez statusa.•	

Pogoji: 
DoloËi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v javnem razpisu po predhodnem 
soglasju Vlade RS.

Višina:
DoloËi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v javnem razpisu po predhodnem 
soglasju Vlade RS.

Kako jo pridobiti?
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije enkrat letno objavi javni razpis. 

ŠTIPENDIJA AD FUTURA• 

UpraviËenci:
dijaki, študentje

Namen: 
štipendije za izobraževanje državljanov RS v tujini in tujih državljanov v RS;•	
so≤nanciranje srednješolskega izobraževanja tujih državljanov v RS;•	
štipendije za kratkoroËno mednarodno mobilnost za namen izobraževanja in •	
usposabljanja dijakov in študentov, ki so državljani RS; 
so≤nanciranje usposabljanja državljanov RS v tujini;•	
so≤nanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini;•	
so≤nanciranje pedagoškega, raziskovalnega oziroma strokovnega sodelovanja •	
državljanov RS v tujini, tujih državljanov v RS ali državljanov RS iz tujine 
v RS;
so≤nanciranje strokovnih in znanstvenih obiskov državljanov RS v tujini. •	

Merila:
uËni oziroma študijski uspeh;•	
dosežki na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem podroËju (objava •	
Ëlankov, prispevkov, aktivna udeležba na kon≤erencah, priznanja, nagrade, 
…);
drugi pogoji, ki jih doloËa vsakokratni razpis.•	

Kako jo pridobiti?
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije enkrat letno objavi javni razpis.


