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NAMEN RAZISKOVANJA
Namen statističnega raziskovanja je zbiranje podatkov o štipendijah, ki jih podeljujejo država,
podjetja in družbe, skladi in druge organizacije dijakom srednjih šol in študentom višjih in
visokih strokovnih šol, fakultet, akademij ter študentom podiplomskega specialističnega,
magistrskega in doktorskega študija doma in v tujini.

PRAVNA PODLAGA ZA RAZISKOVANJE
Pravna podlaga za izvajanje statističnega raziskovanja sta:
- Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01)
- Letni program statističnih raziskovanj, ki se sprejme vsako leto za naslednje obdobje.
Štipendiranje pa je urejeno z več zakoni: Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07,
63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 56/13 – ZŠtip-1)

ENOTE OPAZOVANJA
Enota opazovanja v tem raziskovanju so dijaki srednjih šol in študenti višjih strokovnih šol,
študenti visokošolskih zavodov (fakultet, umetniških akademij, visokih strokovnih šol) ter

študenti podiplomskega specialističnega, magistrskega in doktorskega študija, ki v času
šolanja oz. študija prejemajo štipendijo.
Poročevalske enote so:
 podjetja z najmanj 10 zaposlenimi, ki podeljujejo kadrovske štipendije,
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in njegove območne enote, ki poročajo o
Zoisovih štipendijah, podeljenih do šolskega leta 2013/14,
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki prek Centrov za
socialno delo podeljuje državne štipendije, Zoisove štipendije od šolskega leta 2014/15
dalje, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu in za neposredno sofinancirane
kadrovske štipendije,
 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki posreduje podatke o
posredno sofinanciranih kadrovskih štipendijah in drugih vrstah štipendij (npr. Ad futura,
Erasmus).

ZAJETJE
V prikazanih podatkih so zajeti štipendisti podjetij, ki imajo 10 in več zaposlenih. Zajetje
državnih in Zoisovih štipendistov in tistih, ki prejemajo štipendije iz skladov, ki so temu
namenjeni, je popolno.
Med druge štipendije so zajete tudi štipendije sklada Ad futura, ki vključujejo tudi del šolnine,
v letu 2010, 2012 in 2013 pa tudi štipendije Erasmus.

ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV
Vir podatkov za državne, Zoisove, sofinancirane kadrovske, za Slovence v zamejstvu in po
svetu in nekatere druge štipendije so evidence štipenditorjev. Podatke o kadrovskih
štipendijah zbiramo z e-vprašalnikom prek AJPES-a.

DEFINICIJE
Štipendist je oseba, ki v času šolanja prejema štipendijo v obliki rednega mesečnega
denarnega zneska ali v nekaterih primerih obliki enkratnega zneska.
Štipendisti so lahko: dijaki nižjih in srednjih poklicnih šol, dijaki srednjih tehniških in drugih
srednjih strokovnih šol, dijaki splošnih in strokovnih gimnazij, študenti višjih strokovnih šol,
študenti visokih strokovnih šol, študenti fakultet in umetniških akademij, študenti
podiplomskega študija v programih za pridobitev specializacije, magisterija ali doktorata
znanosti. V skladu z Zakonom o štipendiranju ZŠtip-1 lahko štipendist prejema več štipendij
hkrati, vendar ne državne in Zoisove.

Kadrovska štipendija je redni mesečni denarni znesek, ki ga podjetja, družbe ali druge
organizacije podeljujejo dijakom in študentom v skladu s svojimi kadrovskimi potrebami.
Posredno sofinancirana kadrovska štipendija ima delež sofinanciranja iz evropskih
sredstev, neposredno sofinancirano kadrovsko štipendijo pa sofinancira Republika
Slovenije.
Državno štipendijo dodeli Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
prek Centrov za socialno delo in jo lahko prejmejo dijaki in študentje, ki se izobražujejo in
izhajajo iz socialno šibkejših družin.
Zoisova štipendija je državna štipendija, namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za
doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja,
raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.
Štipendije iz drugih skladov za štipendiranje so štipendije, ki so namenjene
dodiplomskemu in podiplomskemu študiju.
Dijak je oseba, ki se vpiše na nižjo ali na srednjo poklicno šolo, na srednjo tehniško ali drugo
srednjo strokovno šolo, na gimnazijo ali v maturitetni tečaj.
Študent je oseba, ki se vpiše na višjo ali višjo strokovno šolo, na visokošolski zavod
(fakulteto, umetniško akademijo, visoko strokovno šolo) na podlagi razpisa za vpis in se
izobražuje po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu.

POJASNILA
/

OBJAVLJANJE REZULTATOV
Letno:
 Prva objava
 Statopis

REVIDIRANJE PODATKOV
Podatkov se praviloma ne revidira.

DRUGA METODOLOŠKA GRADIVA
Vprašalniki so dostopni na spletni strani: http://www.stat.si/metodologija_vpr.asp (področje:
Izobraževanje, ožje področje: Štipendiranje)
Vprašalnik za statistično raziskovanje Štipendiranje dijakov in študentov, za leto 2014
(pravne osebe)
Standardna poročila o kakovosti so dostopna na spletni strani:
http://www.stat.si/metodologija_porocila-standardna.asp
Letno statistično raziskovanje o štipendiranju dijakov in študentov, ŠOL-ŠTIP
Letna poročila o kakovosti so dostopna na spletni strani:
http://www.stat.si/metodologija_porocila-letna.asp
Letno statistično raziskovanje o štipendiranju dijakov in študentov (ŠOL-ŠTIP)

PRIPRAVIL/A/I:
Ida Repovž Grabnar
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