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POVZETEK
Štipendijska politika države je sestavni del vlaganj v razvoj in predstavlja način za
izenačevanje dostopa do izobraževanja, tudi na področjih, ki so na trgu dela prepoznana
kot deficitarna. Pričujoče delo analizira sistem štipendiranja v Sloveniji in ga primerja z
modeli štipendiranja v Avstriji, na Danskem, Švedskem in Nizozemskem. Podana ocena
delovanja dosedanje ureditve prikazuje učinkovitost in uspešnost upravljanja politike
štipendiranja. Predstavlja možnosti prenosa primerjanih dobrih praks iz tujine v slovenski
sistem štipendiranja ter podane smernice za izboljšave v bodoče.
Cilji štipendiranja, zastavljeni v Zakonu o štipendiranju iz leta 2007, se niso uresničili v
celoti, saj je obseg podeljenih štipendij v zadnjih desetih letih upadel za več kot 30 %.
Največji padec so doživele kadrovske štipendije, kar je zmanjšalo tudi možnosti hitrega
prehoda mladih iz izobraževanja v zaposlitev. Upad interesa med mladimi za poklicne šole,
hitro naraščanje diplomantov terciarnega izobraževanja med brezposelnimi,
nezadovoljstvo delodajalcev z delovnimi kompetencami mladih, neučinkovit izobraževalni
sistem, ki mladih ne pripravi na trg dela – vse to so indikatorji, da tudi sistem
štipendiranja s svojo politiko ni uspel v zadovoljivi meri spodbujati vpis na področja, ki
izboljšujejo zaposljivost. Prav tako tudi cilji aktiviranja človeških virov s pomočjo
štipendiranja, z namenom zagotavljanja delodajalcem ustrezno kvalificiranih kadrov, niso
dali želenih rezultatov. Mednarodna primerjava sistema štipendiranja pokaže, da ima
slovenski veliko skupnih značilnosti z avstrijskim modelom štipendiranja, kljub temu pa
državi, glede na prioritete in zastavljene strateške cilje, urejata lastno politiko
štipendiranja. Danska in Švedska vsem šolajočim zagotavljata temeljno štipendijo, ne
glede na socialni položaj, ki jo dopolnjujeta z razvitim sistemom študentskih posojil.
Posebnost nizozemskega sistema je plačilo študija v terciarnem izobraževanju v
kombinaciji s študentskimi posojili in univerzalno štipendijo za vse mlade, ki ni odvisna od
materialnih razmer v družini.
Slovenski model štipendiranja ne zaostaja od modelov primerjanih držav članic EU, zanj je
značilna raznolikost številnih oblik štipendij, namenjenih mladim iz različnih ciljnih skupin.
V okviru regijskih štipendijskih shem se podeljujejo sofinancirane kadrovske štipendije, ki
veljajo za primer dobre prakse pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja po znanjih in
spretnostih v slovenskih regijah. Raziskava dokazuje, da imajo finančne spodbude države
omejen vpliv pri stimuliranju mladih za izobraževanje, saj pri odločitvi pomembnejšo vlogo
igrajo nematerialne vrednote. Pomen materialnih dejavnikov je v ospredju le pri mladih, ki
prihajajo iz socialno manj spodbudnih okolij.
Ključne besede: sistem štipendiranja, politika štipendiranja, štipendije, državne
štipendije, deficitarne štipendije, kadrovske štipendije, regijska štipendijska shema,
zaposlovanje mladih.

v

SUMMARY
Title: The arrangement of the scholarship system in Slovenia compared with selected
European countries
Scholarship policy of the country is an integral part of the investment in development and
represents a way of providing equal access to education, also for education in areas that
are identified as a shortage in the labour market. The present work analyses the
scholarship scheme in Slovenia and compares it with models in Austria, Denmark, Sweden
and the Netherlands. The estimation of the functioning of the current regime shows the
effectiveness and efficiency of managing the politics of scholarship. It represents the
possibility to transfer good practices from abroad in the Slovene system of scholarships
and gives guidance for improvements in the future.
The objectives of the scholarship, set in the Law on scholarships from the year 2007, are
not implemented in full as the range of scholarships fell by more than 30 percent in the
last ten years. The largest decline was in intern scholarships, which reduces the possibility
of a rapid transition of young people from education to employment. The decline in
interest among young people for vocational schools, a rapid increase in tertiary education
graduates among the unemployed, the dissatisfaction of employers with job competences
of young people, inefficient education system which doesn’t prepare young people for the
labour market – these are all indicators that the system of scholarship policy also failed in
a satisfactory extent to promote the enrollment in areas that improve employability. Also
the objectives of activating human resources with the help of scholarship, with the aim of
providing employers appropriately qualified personnel, have not produced the desired
results. The international comparison of the system of scholarship shows that Slovenian
model has many common characteristics with the Austrian model, but nevertheless, the
countries, depending on their priorities, govern their own policy scholarship. Denmark and
Sweden provide a basic grant for all children who attend school, which is complemented
with a developed system of student loans. The peculiarity of the Dutch system is the
payment of studies in tertiary education in combination with student loans and a universal
scholarship for all young people, which does not depend on material conditions.
The Slovenian model of scholarship does not fall behind from the models of other
compared countries from the European Union; it is characterized by the diversity of the
many forms of scholarships. In the context of the regional scholarship schemes, which are
considered as an example of good practice in the coordination of supply and demand for
knowledge and skills in the Slovenian regions. The research presents that financial
incentives of the state have a limited impact in stimulating young people for education,
since non-material values have more important role in the decision making.
Key words: scholarship scheme, policy of scholarships, scholarships, state scholarships,
deficient scholarships, intern scholarships, regional scholarship scheme, the employment
of young people.
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1

UVOD

Štipendije z namenom dviga izobrazbene ravni mladih omogočajo večjo dostopnost do
izobraževanja ter stimulirajo šolajoče za študij v programih, ki so na trgu dela prepoznani
kot deficitarni. So prav tako instrument za spodbujanje mednarodne mobilnosti,
nadarjenosti, izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih in s tem posredno prispevajo k
znižanju strukturne brezposelnosti ter kreiranju novih delovnih mest za mlade.
V Sloveniji se štipendiranje v različnih oblikah izvaja že vrsto let. Področje štipendiranja v
državi sistemsko ni bilo urejeno vse do leta sedemdeset, ko se je to področje postopoma
pričelo urejati z družbenim dogovorom in samoupravnimi sporazumi. Po osamosvojitvi se
je področje štipendiranja preneslo v Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, kjer je bilo urejeno le s šestimi členi in s pravilnikom, ki je bil izdan na
njegovi podlagi. Pravilnik, kot podzakonski akt, takrat ni mogel urejati razvejanega
sistema štipendiranja, saj je to predmet zakonske regulative. Izkušnje so pokazale, da
ureditev ni bila transparentna, kajti urejenost področja v različnih predpisih je prinašala
administrativno in institucionalno razdrobljenost, pri upravičencih pa povzročala pravno
zmedo.
Prvi zakon, ki je celoviteje urejal politiko štipendiranja, je bil Zakon o štipendiranju (Uradni
list RS, št. 59/2007), sprejet leta 2007. Gre za prvi sistemski zakon na področju
štipendiranja, ki je urejal državne, Zoisove in kadrovske štipendije, štipendije za Slovence
v zamejstvu in po svetu. Ta zakon je republiške štipendije preimenoval v državne, ki nosijo
vlogo socialne kategorije štipendij. Predstavljal je le začetni korak k vzpostavljanju
enotnega sistema štipendiranja v državi, za katerega se je po letih uporabe in izvajanja
pokazalo, da ne ustreza dinamičnim spremembam in potrebam trga dela, izobraževanja,
mladih in delodajalcev. Pristojne službe, ki so upravičencem dodeljevale posamezne vrste
štipendij, so opozarjale, da je zakon izpuščal opredeljevanje ključnih področij štipendiranja
ter tako iz vsebinskega kot tudi postopkovnega vidika dokaj pomanjkljivo urejal
posamezne vrste štipendij.
V sredini leta 2013 je bil sprejet nov Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013), s
katerim si je zakonodajalec zadal cilj zagotoviti celovitejšo, preglednejšo in enotnejšo
ureditev štipendiranja v državi. Veljati je začel januarja 2014 in določa nove vrste štipendij
ter prejemanje več štipendij sočasno. Zakon prvič podrobneje ureja področje
sofinanciranih kadrovskih štipendij, kar je sprememba glede na predhodni zakon. Kljub
dejstvu, da zakon v praksi še ni dobro zaživel, se že kažejo prve pomanjkljivosti novega
zakona in potreba po njegovi noveli, ki bi narekovala posodobitve in odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti.

1

Prav težnja k celostni ureditvi področja štipendiranja, ki bo mladim omogočal dostopnost
do izobraževanja ter zagotavljal preglednost in ustrezno podporno okolje tako
štipendistom kot štipenditorjem, je razlog za pripravo magistrskega dela. Namen
magistrskega dela je teoretično in empirično preučiti urejenost sistema štipendiranja v
Sloveniji v primerjavi z izbranimi evropskimi državami ter na podlagi temeljite analize
predlagati ukrepe za izboljšave.
Cilj dela je analizirati sistem štipendiranja v Republiki Sloveniji in v izbranih evropskih
državah ter raziskati, predstaviti in primerjati sisteme štipendiranja. Pripravljen je pregled
urejenosti modelov različnih držav in analiza posamezne ureditve. Cilj naloge je raziskati
pomanjkljivosti dosedanje oz. trenutne ureditve, možnosti implementacije dobrih praks iz
tujine pri nas ter pripraviti smernice oziroma priporočila za izboljšave pri nadaljnjem
urejanju politike štipendiranja v državi.
V primerjalno analizo in raziskavo sta vključeni Danska in Švedska, saj v evropskem merilu
veljata za visoko razviti družbi znanja in sta primer dobre prakse urejenosti socialne
politike. Nizozemska je prepoznana po visoki kakovosti izobraževalnih programov, kar je
razlog za izbor omenjene države v raziskovalnem delu naloge. Zaradi neposredne bližine s
Slovenijo in skupne zgodovinske tradicije, naloga obravnava tudi Avstrijo in njen sistem
štipendiranja.
Osrednja uporabljena metoda raziskovanja pri izdelavi magistrskega dela je primerjalna
metoda. Primerjani so zbrani podatki, značilnosti, podobnosti, razlike, način urejenosti
ipd., z namenom poiskati primere dobrih praks iz tujine, ki bi lahko pomembno vplivale na
izboljšanje trenutne ureditve sistema štipendiranja.
Kot pomožne metode pri obdelavi podatkov, so v nalogi uporabljene naslednje metode:
• metoda indukcije (pri proučevanju splošnega stanja na področju sistema štipendiranja
v Sloveniji in nekaterih izbranih evropskih državah in iz posameznih značilnosti
ugotovljene podobnosti oz. razlike);
• metoda deskripcije (za opisovanje dejstev, stanja in ugotovitev);
• metoda kompilacije (za zbiranje podatkov in proučitev gradiva ter povzemanje tujih
ugotovitev in spoznanj, ob ustreznem citiranju avtorjev in virov);
• metoda analize (analiziranje pridobljenih podatkov);
• metoda sinteze, s katero so v celoto povezane ugotovitve primerjalne analize
urejenosti štipendiranja v izbranih evropskih državah;
• statistična metoda, z uporabo tabel in grafov;
• metoda analize, uporabljena v sklepnih ugotovitvah.
V magistrskem delu so zastavljene naslednje hipoteze:

•

H1: Sistem štipendiranja v Republiki Sloveniji je primerljiv s sistemi izbranih držav
Evropske unije.
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•

H2: Urejenost sistema štipendiranja v Republiki Sloveniji ne zaostaja v primerjavi z
izbranimi evropskimi državami.

•

H3: Finančne spodbude države pomembno vplivajo pri stimuliranju mladih za
izobraževanje.

Zastavljene hipoteze so preverjene z induktivno, komparativno in sistematsko-analitično
metodo. Tako so pri posamezni hipotezi uporabljene kombinacije dveh ali več metod, kar
omogoča večjo dokazljivost in preverljivost rezultatov. V zaključku naloge je v ospredju
uporaba metode sinteze ugotovitev. Pri preverjanju posameznih hipotez je bila v pomoč
izdelana primerjava urejenosti sistema v izbranih evropskih državah.
Magistrsko delo vsebuje deset poglavij. Prvo poglavje predstavlja področje raziskave in
opredeljuje problem ter določa namen in cilje naloge. Vsebuje tudi predstavitev hipotez in
metod raziskovanja za obravnavo teoretičnega in analitičnega dela magistrske naloge.
Drugo poglavje opredeljuje teoretična izhodišča izobraževanja, štipendiranja in trga dela
ter predstavi vključenost mladih v izobraževanje, strateške dokumente za razvoj področja
ter značilnosti prehoda mladih na trg dela in možnosti njihovega zaposlovanja.
Tretje poglavje predstavlja zgodovinski razvoj štipendiranja in pojasnjuje njegov pomen,
pravni okvir delovanja ter obseg podeljenih štipendij in njihovo višino. Četrto poglavje
obravnava financiranje štipendijske politike. Predstavljeni so viri in struktura financiranja
ter ocena dosedanjega delovanja sistema štipendiranja.
Ponudbo štipendij v državi in osnovne značilnosti njihovega dodeljevanja obravnava peto
poglavje. Predstavljeni so splošni pogoji za pridobitev štipendije, posamezne vrste
štipendij, ki so urejene z novim Zakonom o štipendiranju, način podeljevanja in pogoji za
pridobitev. Osvetljuje pomembnejšo problematiko pri izvajanju štipendijske politike.
Primerjavo sistemov štipendiranja v drugih državah članicah EU obravnava šesto poglavje.
Predstavljena je analiza urejenosti sistema štipendiranja v Avstriji, na Danskem,
Nizozemskem in Švedskem, modeli štipendiranja, oblike finančnih spodbud in njihove
višine ter upravičenci. Za boljšo orientacijo bralcu pri primerjavi urejenosti področja v
posamezni državi, sedmo poglavje povzema ključne značilnosti ter podobnosti in razlike
modelov štipendiranja.
Osmo poglavje povzema ugotovitve ter podaja predloge in smernice za nadaljnji razvoj in
izboljšave na tem področju. Pripravljeni predlogi ukrepov služijo kot pripomoček oz. vodilo
za nadaljnje delo pri snovanju politik štipendiranja in iskanje novih rešitev.
Deveto poglavje predstavi dosežene rezultate in cilje raziskave, preverja zastavljene
hipoteze ter prikaže prispevek rezultatov raziskave k stroki in uporabe rezultatov
raziskovanja. Zadnje deseto poglavje povzema ključne ugotovitve raziskovanja.
3
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TEORETIČNA IZHODIŠČA IZOBRAŽEVANJA, TRGA DELA
IN ŠTIPENDIRANJA

2.1 VLOGA IN POMEN IZOBRAŽEVANJA
Volf (2007, str. 354) je mnenja, da ima izobraževanje v življenju posameznika poseben
pomen, saj bogati njegov kognitivni svet z novimi vedenji o sebi in svetu, sočasno pa
razvija lastne intelektualne sposobnosti in prepoznava potenciale. Z izobraževanjem
posameznik spreminja način življenja ter si postavlja in izoblikuje svoj položaj v družbi.
Področje izobraževanja je pomembno tako za družben kakor individualen razvoj, saj lahko
pripomore k boljšemu razumevanju in spodbujanju gospodarske rasti, izboljšanju socialne
kohezije in zmanjševanju družbenih neenakosti ter s tem k večji družbeni blaginji. Politika
izobraževanja na ravni EU se danes srečuje z različnimi izzivi, kot npr. širše družbenimi,
političnimi in gospodarskimi izzivi ter izzivi, za katere se šteje, da izvirajo iz izobraževalnih
sistemov. Izobraževalna politika se v času globalizacije srečuje z izzivi, kako dvigniti
izobrazbeno raven prebivalstva in usposobljenost delovne sile, kako se soočati s težavami,
ki jih povzroča hitro starajoče prebivalstvo, kako preprečiti beg možganov ipd. (Barle in
Trunk Širca, 2010, str. 23).
Vilič Klenovšek in Klemenčič (2002, str. 38) ugotavljata, da je učenje večdimenzionalen
proces, ki v času hitrih sprememb in razvoja v človekovem življenju dobiva novo vlogo in
pomen. Pojem učenje lahko uporabimo kot širše poimenovanje za pridobivanje novega
znanja, veščin, sposobnosti, ki lahko poteka načrtno, organizirano ali neformalno kot
potreba po vseživljenjskem učenju.
Po letu 50 prejšnjega stoletja se je vse večji delež mladih, po uspešno končani srednji šoli,
vpisal na institucije oz. zavode na terciarno raven izobraževanja. Število novih
izobraževalnih institucij se je povečevalo, število vpisanih študentov se je v obdobju
desetih let podvojilo, prav tako pa je bilo pomembno spoznanje, da brez izobrazbe v
sodobnem svetu nihče ne more napredovati. Pomemben del tega napredka so bile
štipendije, ki so bile še posebej stimulativne in številne za poklice, pri katerih je obstajal
primanjkljaj kadrov na trgu dela (Gabrič, 2000, str. 21). Beltram je pri proučevanju
socialnega porekla študentov in štipendijske politike (2000, str. 41−42) prišel do sklepne
ugotovitve, da je višja stopnja izobrazbe s stališča posameznika vrednota in dobrina, ki
mu omogoča višjo kakovost življenja v smislu večjega zaslužka, manjšega tveganja za
nezaposlenost, saj naj bi oseba z višjo ravnjo izobrazbe imela večje možnosti za
zaposlitev, ki je pomembnejša prednost od večjega zaslužka.
Cepec in Rašković (2012, str. 184−185) menita, da imajo z vidika posameznika pri
odločanju o vlaganju v izobraževanje velik vpliv starši, saj imajo dijaki oz. študenti zaradi
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mladosti in neizkušenosti velikokrat premalo informacij in ne morejo oceniti vseh vidikov
naložbe. Nadalje ugotavljata, da so glavni strošek investicije sicer oportunitetni stroški, saj
je naložba zelo dolgotrajna in prve prave koristi se pokažejo po zaključku izobraževanja.
Kljub temu imajo mladi še veliko denarnih stroškov, ki jih s svojimi dohodki ne morejo
pokriti, zaradi česar so v času izobraževanja odvisni od finančne pomoči. Posameznik ima
stroške povezane z neposrednimi izdatki za študij (šolnino, vpisnino, knjige ipd.),
povečanimi življenjskimi stroški zaradi študija (stroški prevoza, najemnin za bivanje v
drugem kraju) in oportunitetne stroške. Ekonomske prednosti od izobraževanja pa so višji
dohodek, večja možnost zaposlitve idr. Izobraževanje kot naložbo ocenjujeta kot stopnjo
visokega tveganja, predvsem zaradi pomanjkanja informacij, vprašljiva je tudi
izkoriščenost znanja v prihodnosti, vprašanje obdobja poplačila ipd. Po njunih ocenah je
polovica koristi od naložbe neekonomskih, ki so v praksi zelo podcenjene. »Z vidika države
je investiranje v terciarno izobraževanje učinkovito takrat, ko je stopnja donosa investicije
večja od drugih investicij države v povečanje gospodarske rasti in razvoja.« (prav tam,
str. 185).
Bakovnik in Beočanin (2010, str. 13) iz Združenja nacionalnih mladinskih organizacij
ugotavljata, da trg dela potrebuje kakovostno delovno silo, zato je potrebno v procesu
izobraževanja mladih le-te usmerjati k pridobivanju visoke ravni znanja. Dobro
usposobljena in izobražena delovna sila pomembno vpliva na razvoj gospodarstva, saj
krepi njegovo konkurenčnost ter vanj vnaša tudi druge pomembne dejavnike razvoja.
Izobraževanje je na ta način dolgoročna naložba, ki omogoča boljšo prilagodljivost
negotovim razmeram v gospodarstvu.
Evropska unija si je z namenom doseganja večje konkurenčnosti gospodarstva in
posledično zagotavljanja višje kakovosti življenja njenih prebivalcev, zadala cilj ustvariti
družbo, temelječo na znanju s povečanjem izobrazbene ravni. Z namenom oblikovanja
družbe, ki bo temeljila na znanju, sta bistvenega pomena kakovostno izobraževanje in
usposabljanje (Barle in Trunk Širca, 2010, str. 26). Izboljšanje izobrazbene ravni
prebivalstva pomembno vpliva na razvoj družbe, saj mednarodna konkurenca od trga dela
zahteva kakovostne ter strokovno usposobljene in izobražene ljudi, zato je strateška
naloga države, da usmerja in posega v to področje tudi s sistemom štipendiranja (Nagy,
2008, str. 3).

2.2 VKLJUČENOST MLADIH V IZOBRAŽEVANJE
Delež mladih, vpisanih v nižje in srednje poklicne programe, se v zadnjih treh letih
ohranja na približno enaki ravni. V zadnjih treh letih se znižuje delež vpisanih v gimnazije,
a je še vedno višji kot leta 2005. Na drugi strani pa se povečuje delež mladih, vpisanih v
srednje tehniške in druge strokovne programe. Število vpisanih se je v obdobju
2007−2013 zaradi zmanjšanja velikosti generacij sicer zmanjšalo v vseh izobraževalnih
programih, razen na poklicnem tečaju. V prihodnje bi veljalo mlade še bolj spodbujati k
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vpisu v srednje tehniške in druge strokovne programe ter povečati zanimanje za poklicno
izobraževanje, saj nekaterih poklicnih profilov na trgu dela primanjkuje (Celebič, 2013, str.
35−39).
Vključenost mladih v Sloveniji v starosti 15−19 let v srednješolsko izobraževanje je v letu
2010 močno presegla povprečje EU. Zaradi visoke vključenosti v izobraževanje in visoke
stopnje dokončanja srednješolskega izobraževanja, ki močno presega povprečje OECD, je
v Sloveniji nizek tudi delež mladih osipnikov. Vključenost mladih pri vpisni starosti za
terciarno izobraževanje že tretje leto zapored presega cilj Strategije razvoja Slovenije (55
%). V Sloveniji je vključenost starostne skupine 20–24 let v terciarno izobraževanje
najvišja v primerjavi z drugimi državami članicami EU, kar je povezano z visokim številom
vpisnih mest glede na število prijav; z odsotnostjo šolnin za redno vpisane na 1. in 2.
stopnji študija in ugodnostmi, ki izhajajo iz statusa študenta (Celebič, 2013, str. 35−39).
Število vpisanih v terciarno izobraževanje se je v šolskem letu 2011/2012 zaradi
demografskih gibanj drugo leto zapored zmanjšalo (za 2,9 %). Tako se od leta 2000
število študentov in dijakov postopoma zmanjšuje, kar je odraz manjšega števila generacij
mladih. Delež prebivalcev s terciarno izobrazbo se je najbolj zvišal med letoma 2005 in
2012, zlasti pri najmlajši in srednji starostni skupini. Slovenija se je tako že zelo približala
cilju strategije Evrope 2020 glede izobraženosti mladih (cilj 40 % do leta 2020), saj je
delež mladih (30–34 let) s terciarno izobrazbo v letu 2012 znašal 39,1 %. Kljub temu pa
delež terciarno izobraženih med 25. in 29. letom zaostaja za povprečjem EU, kar ob visoki
vključenosti mladih v terciarno izobraževanje kaže na nizko učinkovitost študija. Iz
demografskih vzrokov v prihodnjih letih ne moremo pričakovati nadaljevanja razmeroma
hitrega povečevanja deleža terciarno izobraženih. Po hitri rasti števila diplomantov v
zadnji letih se bo z zniževanjem števila vpisanih (demografski vzrok) namreč ustavilo hitro
naraščanje števila diplomantov (Celebič, 2013, str. 35−39).
»Povprečno trajanje visokošolskega dodiplomskega študija je v letu 2011 znašalo 5,8 leta
(2010: 6,1 leta) in je bilo tudi krajše kot leta 2005 (6,3 leta), to pa predvsem zaradi
naraščanja deleža diplomantov bolonjskih programov. Hkrati lahko izredno hitro
naraščanje števila diplomantov bolonjskega študija med registriranimi brezposelnimi med
drugim kaže na njihovo slabo zaposljivost in/ali na preveliko vključenost v terciarno
izobraževanje. Tako tudi terciarno izobraževanje prispeva k povečevanju neskladij na trgu
dela.« (Celebič, 2013, str. 36).
Po statističnih podatkih in evidencah ZRSZ se je v zadnjih dvajsetih letih vpis na
visokošolske ustanove in univerze močno povečal, opazen pa je slabši trend vpisov na
srednje poklicne šole. Strukturna nesorazmerja med ponudbo iskalcev zaposlitve in
povpraševanjem po delavcih se bodo na dolgi rok tako še poglobila (ZRSZ, 2013, str. 37).
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2.3 SKLADNOST PODROČJA IZOBRAŽEVANJA IN ŠTIPENDIRANJA S
STRATEŠKIMI DOKUMENTI
»Izobraževalno politiko določajo države članice EU same, vendar opredelijo skupne cilje in
si izmenjajo najboljše prakse.« (Bobek, 2012, str. 6). Leta 2009 je Evropska komisija
predlagala spremembe mladinske politike v prihodnjem desetletju in sprejela novo
strategijo z naslovom »Mladi – vlaganje vanje ter krepitev njihove vloge in položaja«, ki
priznava, da so mladi ena najbolj ranljivih ciljnih skupin v družbi, še zlasti v sedanji
gospodarski in finančni krizi. Strategija stremi k uresničevanju ciljev, ki so naravnani na
ustvarjanje več oz. novih priložnosti za mlade v izobraževanju in zaposlovanju ter
izboljšanju dostopa in polni udeležbi vseh mladih v družbi (Vertot, 2009).
Pomen izobraževanja je skladen s strateškimi dokumenti, ki jih Slovenija glede na
programsko obdobje in prioritetna področja usklajuje z EU. Pri oblikovanju izobraževalne
(prav tako štipendijske) politike na nacionalni ravni, so pomembni strateški dokumenti, ki
posredno ali neposredno vplivajo na učinkovitost delovanja sistema.
Na nacionalni ravni je na področju izobraževanja ključen strateški programski dokument
Strategija razvoja Slovenije (SRS), ki predstavlja konceptualni okvir za razvoj države v
novem programskem obdobju finančne perspektive EU 2014−2020. Strategija s svojimi
aktivnostmi naslavlja predvsem naslednja prioritetna področja za uresničevanje le-teh:
Konkurenčno gospodarstvo; Znanje in zaposlovanje ter Vključujoča družba (MG, 2013, str.
9). Nadalje je za področje izobraževanja strateškega pomena tudi dokument Državni
razvojni program prioritet in investicij za obdobje 2014−2017 (DRP), ki predstavlja
izvedbeni načrt za izvajanje SRS. Program naslavlja cilje, v smislu Znanja (večje
zaposlenosti aktivnega prebivalstva, izboljšanja izobrazbene strukture prebivalstva (vsaj
40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo), večja vključenost v
vseživljenjsko učenje ipd.), Podjetnosti in Vključujoče družbe (MGRT, 2013, str. 20).
DRP (MGRT, 2013, str. 27) v sklopu usposabljanj in vseživljenjskega učenja daje poudarek
na vlaganju v usposabljanje in kompetence za višjo konkurenčnost posameznika, zato so
vanj vključena investicijska področja za razvoj pripravništva in mentorskih shem v sklopu
medgeneracijskega prenosa znanj in izkušenj, regijske štipendijske sheme, ki podeljujejo
kadrovske štipendije, karierna orientacija za mlade, vključene v izobraževanje, in
promocija poklicev. Zastavljen je cilj, da sistem vzgoje in izobraževanja zagotavlja hitrejšo
odzivnost, in sicer na način oblikovanja prožnejših učnih poti in modelov, ki bodo
omogočili fleksibilnejše prehode med različnimi ravnmi in oblikami izobraževanja, pri tem
pa bo poudarek na razvoju dualnega vajeniškega sistema.
DRP (MGRT, 2013, str. 27−28) v nadaljevanju navaja, da se načrtujejo krajše oblike
usposabljanj za opravljanje deficitarnih poklicev in druga usposabljanja za potrebe trga
dela, dejavnosti vseživljenjske karierne orientacije za šolajoče mlade, razvoj poklicnih
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kvalifikacij ter vzpostavitev sistema za njihovo priznavanje. Zaradi slabega ugleda
poklicnega izobraževanja v družbi in nizkega vpisa mladih, bo poudarek na promociji
poklicnega izobraževanja. Pozornost bo usmerjena k zagotovitvi privlačnejšega
izobraževanja (nove učne metode, vzpostavljanje sistema inovativnih modelnih šol ipd.).
Za izboljšanje generičnih in poklicnih kompetenc ter večjo povezanost izobraževalnega
sistema z gospodarstvom se bodo razvijali modeli in pedagoške strategije. Načrtuje se
spodbujanje podjetniških kompetenc (prehod iz izobraževanja v podjetništvo), praktično
izobraževanje šolajoče mladine idr.
Eno izmed prioritetnih razvojnih področij Slovenije, zapisanih v Strategiji razvoja Slovenije
(SRS) 2014−2020 (MG, 2013, str. 10−14), je »Znanje in zaposlovanje«. V okviru področja
želi država zagotoviti visoko izobrazbeno strukturo mladih in visoko vključenost v formalno
izobraževanje, z namenom doprinesti k mednarodni konkurenčnosti gospodarstva oz. višji
zaposlenosti in boljši zaposljivosti delovno sposobnega prebivalstva, predvsem mladih kot
ranljive skupine na trgu delovne sile. Pomemben razvojni cilj Slovenije je odpraviti
strukturna neskladja med ponudbo in potrebami na trgu delovne sile.
Država si je v strateškem programskem dokumentu SRS (MG, 2013, str. 10−14) zadala
cilj, da bo tovrstne izzive dosegla z ustvarjanjem pogojev za hitrejše in učinkovitejše
prehajanje mladih iz izobraževanja na trg dela, s posodobitvijo ukrepov za vključevanje
mladih na trg dela, dvigom ključnih in poklicnih kompetenc za odpravo neskladij med
trgom dela in izobraževanjem in za boljšo povezanost med različnimi institucijami
(izobraževalnimi in delodajalci, kot so sistemi vajeništva, mentorstva, kadrovske
štipendije, več podeljenih štipendij iz regijskih štipendijskih shem, poklicna in karierna
orientacija). Eden od možnih ukrepov za dosego zastavljenih ciljev so regijske štipendijske
sheme, katerih cilj je izboljšati sodelovanje med izobraževalnim sistemom in
gospodarstvom ter prispevati k uravnavanju ponudbe in potreb po kadrih.
V Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014−2020
(EU skladi, 2014, str. 14) so predstavljena prioritetna področja, kamor bo Slovenija
vlagala sredstva evropske kohezijske politike. Ključna usmeritev, vezana na izobraževanje
in štipendiranje, je področje »Spodbujanja zaposlovanja in znanja«. Vlaganja bodo
prispevala k večji stopnji zaposlenosti, zlasti mladih ter manj usposobljenih. V povezavi s
trgom dela se načrtuje oblikovanje sistema za uspešnejše usklajevanje potreb in ponudbe
na trgu dela ter vlaganja, namenjena odpravi neusklajenosti kvalifikacij in potreb na trgu
dela ter povečanju privlačnosti poklicnega izobraževanja in programov usposabljanja.
Program v nadaljevanju navaja (EU skladi, 2014, str. 15), da kljub temu, da Evropska
komisija v svojih predloženih Stališčih služb Komisije o pripravi sporazuma o partnerstvu
in programih v Sloveniji ni prepoznala potreb po dodatnih vlaganjih na področju
terciarnega izobraževanja, bo Slovenija to področje umestila kot prednostno. Oblikovala
bo ukrepe za odpravo identificiranih pomanjkljivosti terciarnega šolstva, kot je med
drugim tudi šibka odzivnost na potrebe trga dela.
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2.4 PREHOD NA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE MLADIH
Prehod iz izobraževanja na trg dela je za posameznika pomembna prelomnica. Oblike
prehoda se v zadnjem času spreminjajo, saj se starost ob prehodu, zaradi nadaljevanja
šolanja na višji ravni in negotovih razmer na trgu dela, povečuje in podaljšuje.
Tradicionalne oblike zaposlitve zamenjujejo nove, fleksibilne oblike dela in zaposlovanja.
Spreminjanje načina prehoda in dogajanj na trgu dela je še posebej pomembno za prve
iskalce zaposlitve. Na vstop mladih na trg dela vplivajo mikro (izkušnje in pričakovanja
mladih, izkušnje in poslovna praksa delodajalcev pri zaposlovanju mladega kadra,
vrednote podjetij, pomen izobrazbe, družine, vloga mladih v družbi) in makro dejavniki
(izobraževalni sistem in politika zaposlovanja, institucije na trgu dela, socialna politika,
prožnost trga dela, moč socialnega dialoga med socialnimi partnerji) (Festić in dr., 2007,
str. 1).
Festić in dr. (2007, str. 4) menijo, da so načini prehoda iz izobraževanja v zaposlitev
najpogosteje odvisni od socialnih, ekonomskih in kulturoloških razlik, ki se z globalizacijo
vse bolj spreminjajo. Med prvimi iskalci zaposlitve se kažejo različne preference po načinu
prehodov, »pri čemer je opaziti trend pomikanja starostne meje vstopa na trg dela
navzgor, in sicer: (i) linearni prehod (starostna meja za iskanje perspektivne zaposlitve je
18 let), (ii) podaljšani prehod (starostna meja za pridobitev perspektivne zaposlitve je
18−25 let) ter (iii) reverzibilen in segmentiran prehod z negotovo perspektivo (v starosti
med 15 in 35 let).« (Festić in dr., 2007, str. 4).
Analitiki raziskave o mladih na trgu dela pri Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ, 2013, str.
20) ugotavljajo, da so mladi v primerjavi z iskalci zaposlitve v višjih starostnih razredih pri
iskanju zaposlitve bolj fleksibilni, pogosteje pripravljeni sprejeti zaposlitev s fleksibilnim
delovnim časom in področjem dela, ki ni vezana na njihov poklic. Posledično naj bi bili v
povprečju brezposelni krajši čas kot ostali brezposelni. Podatki kažejo, da so v letu 2012
bili mladi, v starosti od 15 do 19 let, v evidencah Zavoda RS za zaposlovanje prijavljeni
najkrajši čas, manj kot pol leta pa so za prehod v zaposlitev potrebovali mladi, stari od 20
do 24 let. Trajanje brezposelnosti se z naraščanjem starosti podaljšuje.
Celebič (2013, str. 36−38) ugotavlja, da se je število diplomantov terciarnega
izobraževanja močno povečalo, saj mladi izkoristijo vse ugodnosti brezplačnega
izobraževanja na prvi in drugi stopnji. Na drugi strani pa so se v zadnjih petih letih
zaposlitvene možnosti mladih s terciarno izobrazbo močno zmanjšale, saj je število prostih
delovnih mest za to raven znanja zelo upadlo. Največji upad beležijo za področja
družbenih, upravnih in pravnih ved, posledično se je število diplomantov med
brezposelnimi iz slednjih področij močno povečalo. Stopnja brezposelnosti terciarno
izobraženih se je v tem obdobju močno podvojila. Največje težave pri prehodu med
izobraževanjem in zaposlitvijo imajo mladi s terciarno izobrazbo v starosti od 25 do 29 let,
kar kaže na probleme zaposlovanja mladih diplomantov. S programi aktivne politike
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zaposlovanja se je spodbujalo zaposlovanje mladih, vendar zaradi močno povečanega
števila terciarno izobraženih, ukrepi niso bili učinkoviti in zadostni. Povečal se je tudi delež
mladih, ki se je odselil v tujino.
Celebič (2013, str. 36−39) v nadaljevanju meni, da se bo zaradi uveljavitve sprememb
Zakona o urejanju trga dela iz leta 2013, ki delodajalcem več ne nalaga obveze prijave
prostega delovnega mesta v evidencah Zavoda RS za zaposlovanje, izgubila podlaga za
spremljanje potreb po poklicih. Evidence so doslej služile kot pomemben vir informacij o
iskanih profilih na trgu dela in kot orientacija za mlade pri izbiri šole in nenazadnje za
državo pri oblikovanju ukrepov in ciljev na področju izobraževanja in zaposlovanja, in s
tem tudi kadrovskih oz. deficitarnih štipendij. Tovrsten ukrep bo na ravni države kot tudi
posameznih regij otežil odločanje o uresničevanju ciljev in namenu štipendiranja na sploh.
Za potrebe zmanjšanja strukturnih neskladij na trgu dela je potrebno čimprej vzpostaviti
sistem, ki bo omogočal spremljanje poklicnih potreb delodajalcev ter potrebe po
kompetencah in znanjih.
Analiza Zavoda RS za zaposlovanje o mladih na trgu dela (ZRSZ, 2013, str. 7) je pokazala,
da mladi na trg dela najpogosteje vstopajo po končanem izobraževalnem procesu. Največ
mladih prične aktivno iskati zaposlitev okrog 20. leta starosti, najbolj izrazito pa v drugi
polovici dvajsetih let. Ugotavljajo, »da zaradi vključenosti v izobraževanje med delovno
aktivnimi skoraj ni mlajših od 20 let; konec leta 2011 jih je bilo le 1.576. Dobrih 30 tisoč
delovno aktivnih je bilo starih od 20 do 24 let, več kot 91 tisoč pa starih od 25 do 29 let.«
V obdobju gospodarske krize je število delovno aktivnih mladih upadlo za skoraj 24 %. To
zmanjšanje lahko na eni strani pripišemo demografskim spremembam, po drugi strani pa
je razlog zmanjšanja posledica gospodarske krize, saj so mladi pogosto prvi, ki izgubijo
zaposlitev. V veliki meri je tudi to posledica pomanjkanja ustreznih delovnih mest, zlasti za
terciarno izobražene mlade. Prvi iskalci zaposlitve se najpogosteje zaposlujejo preko
fleksibilnih oblik dela in zaposlovanja (ZRSZ, 2013, str. 37).
Slovenija se v primerjavi z drugimi državami članicami EU, uvršča med uspešnejše, saj
ima nadpovprečno izobraženo prebivalstvo in visoko stopnjo udeležbe mladih v
izobraževanju. Stopnje brezposelnosti mladih in iskalcev prve zaposlitve so visoke.
Zmanjšuje se delež mladih v skupnem prebivalstvu, podaljšuje pa izobraževanje, kar ima
za posledico tudi manjšo potencialno ponudbo mladih na trgu dela. Kljub relativno
boljšemu položaju mladih na ponudbeni strani trga pa so ta dejavnik izničile spremembe
na strani povpraševanja kot posledice gospodarske krize, tehnološkega napredka in
tranzicijskih procesov, ki so spremenili strukturo povpraševanja po delu (Festić in dr.,
2007, str. 1).
Pred politiko izobraževanja in štipendiranja so pomembni izzivi, saj ob naraščajoči
brezposelnosti mladih s terciarno izobrazbo in neusklajenostjo ponudbe kadrov s
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potrebami delodajalcev (nezadovoljstvo delodajalcev z veščinami diplomantov) poraja
vprašanja o učinkovitosti vlaganj v to področje. Na drugi strani se povečuje tudi delež
javnih izdatkov za izobraževanje. Kljub študijam, ki kažejo, da imajo osebe s terciarno
izobrazbo praviloma ugodnejši vpliv na gospodarsko rast, dogajanja na trgu dela kažejo,
da je povpraševanje po takšnem kadru skromno, prav tako pa trendi napovedujejo težave
pri njihovem zaposlovanju. Ponovno bo potrebno proučiti učinkovitosti vlaganja in izredno
visoke vključenosti v terciarno izobraževanje ter poiskati novo ravnotežje med
dostopnostjo in kakovostjo izobraževanja (Celebič, 2013, str. 39).
2.4.1

BREZPOSELNOST MED MLADIMI

Poole in Warner pri preučevanju brezposelnosti ugotavljata (1998, str. 719), da lahko za
izrazito ciklično gibanje brezposelnosti predvidevamo, da je brezposelnost predvsem
posledica čakanja in odločitev podjetij o najemanju delovne sile in tako predstavlja
zapravljanje delovne sile. Avtorja med razloge za prilive v brezposelnost uvrščata
naslednje vire:
• odpuščanja delavcev s strani delodajalcev,
• odpovedi delovnega razmerja s strani delavca,
• vstop na trg dela nove delovne sile (npr. mladi, ki zaključijo šolanje),
• ponovni vstop delavcev, ki že imajo delovne izkušnje, vendar se za nekaj časa umikajo
s trga delovne sile (npr. zaradi nadaljevanja šolanja, starševstva, ipd.).
Dejstvo je, da se v času gospodarske rasti zaposlenost in brezposelnost lahko zvišata za
kratko obdobje, saj je število novih delovnih mest nezadostno, da bi absorbiralo rast
delovne sile. Problematičnost prehoda mladih iz šole v zaposlitev dobro odražajo visoke
stopnje brezposelnosti mladih, ki so običajno višje od stopenj brezposelnosti drugih
starostnih skupin.
V vseh državah EU narašča število šolajočih, tudi na terciarni ravni. Barle in Trunk Širca
(2010, str. 26) poudarjata, da je »nezaključen študij eden večjih problemov terciarnega
izobraževanja«. Festić in dr. (2007, str. 2) pa s primerjavo podatkov ugotavljajo, »da se
tisti, ki ne dokončajo višje sekundarne izobrazbe, srečujejo s težavami pri vstopu na trg
dela.«
Velik delež mlade populacije nadaljuje izobraževanje na terciarni ravni, kar ima za
posledico negativne učinke, ki se odražajo v obliki neskladij med doseženo in zahtevano
izobrazbo in zamikanju oz. odlaganju prehoda na trg dela. Avtorji ugotavljajo, da trajanje
izobraževanja nedvomno povečuje možnost opravljanja del preko študentskih servisov,
večja brezposelnost med mladimi pa prispeva k podaljševanju izobraževanja. Na ravni EU
je v zadnjih letih zaznati povečanje števila oseb s terciarno izobrazbo, prihaja namreč tudi
do izrivanja nižje kvalificirane delovne sile z višjo kvalificirano (Festić in dr., 2007, str. 2).
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Graf 1: Delež študentov glede na vrsto izkušenj na trgu dela pred vpisom na
visokošolski zavod

redna zaposlitev (najmanj eno
leto z vsaj 20-urnim
delovnikom na teden)

10,1 %

druga občasna dela (manj kot
eno leto ter manj kot 20-urni
delavnik na teden)

40,1 %

praktično usposabljanje

43,8 %
6%

brez izkušenj na trgu dela

Vir: Nekrep in dr. (2010, str. 20).

Analitiki Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru ugotavljajo (prikazuje graf 1), da je le
dobrih 10 % študentov, ki so bili vključeni v raziskavo, bilo pred vpisom v študijski
program že redno zaposlenih, in sicer najmanj leto dni z vsaj 20-urnim delovnikom na
teden. Največji delež študentov (43,8 %) je pred vpisom na visokošolski zavod pridobilo
izkušnje na trgu dela v obliki občasnih del, ki so trajala manj kot leto dni z manj kot 20urnim delovnikom na teden, predvsem kot oblika dela preko študentskega servisa, 6 %
mladih je pridobilo izkušnje na trgu dela v obliki obveznega praktičnega usposabljanja,
medtem ko jih je kar 40,1 % brez kakršnih koli izkušenj na trgu dela (Nekrep in dr., 2010,
str. 20).
Primerjava deleža štipendistov, ki so pred vpisom v katerega izmed študijskih programov
že bili redno zaposleni najmanj eno leto z vsaj 20-urnim delovnikom na teden, glede na
njihov študentski status, pokaže, da je delež le-teh v skladu s pričakovanji večji med
izrednimi (6,8 %) kot rednimi študenti (3,3 %), medtem ko je delež tistih, ki so opravljali
občasna dela, večji med rednimi študenti (38,9 %) kot izrednimi študenti (4,2 %). Delež
študentov brez izkušenj na trgu dela v obdobju pred vpisom na študijski program je večji
med rednimi študenti (36 %) v primerjavi z izrednimi študenti (2,9 %) (Nekrep in dr.,
2010, str. 20).
Pri pregledu urejenosti sistema štipendiranja med primerjanimi državami članicami EU
raziskava kaže, da se nekatere države soočajo z drugačnim stanjem na trgu dela mladih.
Tako so rezultati raziskave Anthonyja in Esbjorna (2014) med študenti na Univerzi v
Köbenhavnu na Danskem pokazali, da le 8 % študentov v času študija ni bilo nikdar redno
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zaposlenih, 92 % študentov, ki so bili zaposleni oz. še delajo, pa je najpogosteje
vključenih v oblike zaposlitve s krajšim delovnim časom, ki jim omogočajo dovolj
fleksibilnosti pri razporejanju časa za študij. Na Švedskem povpraševanje po diplomantih
narašča že nekaj let, statistike kažejo, da višja izobrazba mladim povečuje možnosti za
uveljavitev na trgu dela. Mladim je na voljo veliko načinov, kako lahko vstopijo na trg dela
po zaključenem izobraževalnem procesu. Podatki letnega poročila visokošolskega
izobraževanja iz leta 2013 (SHEA, 2013, str. 41) na Švedskem kažejo, da imajo diplomanti
boljše možnosti na trgu dela. Raziskave trga dela, ki jih izvajajo na švedskem statističnem
uradu so pokazale, da je zaposlen večji delež mladih s terciarno izobrazbo, kakor mladi, ki
so manj kvalificirani. Med mladimi, ki imajo končano srednješolsko izobrazbo, je 7,3 %
brezposelnih, med mladimi s terciarno izobrazbo pa je brezposelnost 4,8 %. Opažajo, da
je brezposelnost med diplomanti nižja že vrsto let, ne glede na gospodarska dogajanja.
Raziskava kaže, da je terciarno izobraževanje v tujini kvalitetnejše in uspešnejše, saj
mlade bolje pripravi na trg dela v primerjavi s Slovenijo. V Sloveniji je položaj obraten, saj
med registrirano brezposelnimi mladimi izredno hitro narašča število diplomantov
(predvsem) bolonjskega študija, kar kaže na njihovo slabo zaposljivost in neučinkovitost
izobraževalnega sistema, ki ne upošteva potreb trga dela.
Analitiki Zavoda RS za zaposlovanje v letnem poročilu 2013 (ZRSZ, 2014a, str. 37)
ugotavljajo, da imajo mladi iskalci zaposlitve težave pri iskanju zaposlitve, predvsem
zaradi pomanjkanja ustreznih delovnih izkušenj kot tudi primernih delovnih mest, še zlasti
pa mladi težko najdejo zaposlitev za nedoločen čas. Podatki kažejo, da se je v obdobju od
decembra 2012 do konca leta 2013 povečalo število brezposelnih v skoraj vseh starostnih
razredih, vendar je bilo to povečanje najizrazitejše med mladimi v starosti od 25 do 29 let
(povečanje za 18,1 %) ter do 24 let (povečanje za 14,8 %).
Da je brezposelnost mladih problem, potrjujejo tudi podatki o stopnji registrirane
brezposelnosti mladih. Podatki od leta 2010 naprej kažejo, da je bil konec leta 2010 in
2011 brezposeln skoraj vsak četrti mladi v starosti od 15 do 24 let, februarja leta 2012 je
bilo brezposelnih 25 % mladih, februarja 2013 pa že 29,7 %. Po pričakovanjih se stopnja
brezposelnosti z naraščanjem starosti zmanjšuje, kar kaže na to, da je brezposelnost
praviloma najbolj problematična za iskalce zaposlitve, ki šele vstopajo na trg dela (ZRSZ,
2013, str. 20).
Izobrazbena struktura brezposelnih najhitreje pride do izraza med mladimi, saj gre za
ciljno skupino, ki je še vključena v izobraževanje. Iz grafa 2 je razvidno, da delež mladih
brezposelnih z dokončano osnovno šolo ali manj z leti ostaja približno na enaki ravni. V
prvem četrtletju 2013 je bilo najmanj brezposelnih mladih s poklicno izobrazbo, med
brezposelnimi pa so prevladovali mladi s končano srednješolsko izobrazbo (ZRSZ, 2013,
str. 13).
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Graf 2: Delež mladih brezposelnih po stopnji izobrazbe, 2008−2013

Vir: ZRSZ (2013, str. 13).

Po statističnih podatkih in evidencah Zavoda RS za zaposlovanje avtorica povzema
ugotovitve, da je skoraj polovica mladih brezposelnih brez delovnih izkušenj oziroma
iščejo prvo zaposlitev. Narašča število dolgotrajno brezposelnih mladih, ne glede na raven
pridobljene izobrazbe. Prisotno je skromno povpraševanje po delu oziroma število prostih
delovnih mest, kjer imajo mladi zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj pogosto manjše
možnosti za zaposlitev. Pojavlja se velika razširjenost začasnih zaposlitev med mladimi in
pogodb o zaposlitvi za določen čas, z namenom zmanjševanja števila zaposlenih v
podjetjih. Hitro narašča delež terciarno izobraženih mladih: neusklajenost strukture
diplomantov terciarnega izobraževanja po področjih izobraževanja s potrebami trga dela
in veliko povečanje števila diplomantov.
Najmanj zaposlitvenih možnosti za mlade, kakor tudi drugo delovno aktivno prebivalstvo,
je v tekstilni stroki, živilski stroki, predvsem v slaščičarstvu, za administratorje, poslovne
tajnike, kmetijske, kemijske, aranžerske tehnike ter gimnazijske maturante. Kljub obstoju
potreb do zaposlitve velikokrat ne pride, predvsem zaradi pomanjkanja specifičnih znanj
pri prodajalcih, frizerjih, ekonomskih tehnikih, poslovnih sekretarjih, ekonomistih in
pravnikih.
V zadnjih letih se je pri zaposlovanju mladih povečal delež netipičnih pogodb (delo po
avtorskih/podjemnih pogodbah, ustanavljanje s. p.-jev, pogodbe za določen čas itd.).
Takšne oblike zaposlitev mladim manjšajo socialno varnost, zato je potrebno nujno
sprejeti ukrepe pred zlorabami delodajalcev, saj se le-ti raje poslužujejo netipičnih oblik
zaposlovanja zaradi nižjih stroškov zaposlitve.
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Po opravljeni raziskavi švicarskega raziskovalnega inštituta Prognos, so do leta 2020 v
Evropski uniji perspektivni naslednji poklici (Sammet, 2004, str. 124−128): medicinska
sestra, zdravnik, menedžer v bolnišnici, tržni svetovalec, strokovnjak oglaševanja, pravni
svetovalec, špediter, skladiščnik, diplomirani logistik, elektroinženir, sistemski informatik,
programer, gospodarski inženir, informacijski tehnolog, administrator, IT projektni
menedžer, specialist za pokojninska zavarovanja, pozavarovalničar, kontrolor letenja,
elektronik, letalski inženir, strojni inženir, podjetniški svetovalec, učitelj, revizor idr.
Raziskovalci Rifkin 2004 in OECD 2008 (v: Barle in Trunk Širca, 2010, str. 10) opozarjajo,
da bo v prihodnosti značilno stalno menjavanje obdobja zaposlenosti in brezposelnosti,
varnost zaposlitve se bo tako bistveno zmanjšala. Razmisliti bo potrebno, kako mlade v
obdobju izobraževanja pripraviti za vstop v svet dela.
Vse bolj pomembno in aktualno bo postajalo vprašanje, do kdaj bo mogoče s
podaljševanjem šolanja zavlačevati prehod na trg dela. Verjetno bo potrebno oblikovati
prožnejše modele izobraževanja, ki bodo omogočali boljšo povezanost med izobraževalno
sfero in trgom dela, ter poiskati fleksibilne načine prehoda med izobraževanjem in
zaposlitvijo tako ob začetku kot tudi zaključevanju poklicne kariere (Barle in Trunk Širca,
2010, str. 28).
2.4.2

UKREPI ZA MLADE NA TRGU DELA

Mladi se zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj na trgu dela srečujejo s težavami pri
iskanju zaposlitve, zato so deležni posebne pozornosti in obravnave v strateških
programih zaposlovanja. So ena izmed prednostnih ciljnih skupin za vključevanje v
programe aktivne politike zaposlovanja z namenom pridobivanja ustreznih delovnih
izkušenj (ZRSZ, 2013, str. 37).
Politika zaposlovanja mladih v Sloveniji zagotavlja ukrepe v okviru aktivne politike
zaposlovanja (MDDSZ, 2014e), kot so usposabljanja na delovnem mestu, delovni preizkus.
Drugi ukrepi države za spodbujanje zaposlovanja mladih so npr. spodbude delodajalcem v
obliki subvencij in plačil prispevkov, za zaposlitev mladih brezposelnih oseb z namenom
pridobivanja praktičnih znanj, kot so: ukrepi oprostitve plačila prispevkov za zaposlitev
mladih mlajših od 30 let, ki so v evidenci brezposelnih oseb prijavljeni najmanj 3 mesece,
davčne olajšave za zaposlovanje invalidov, vračilo prispevkov za prvo zaposlitev oseb,
mlajših od 26 let, povračilo prispevkov za zaposlitev pri delodajalcih v občinah z visoko
stopnjo brezposelnosti, davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih (mlajši od 26 let in
najmanj šest mesecev prijave v evidenci brezposelnih oseb), ukrep mentorstva za mlade,
stare do 30 let, ki se prvič zaposlijo, in javna dela (ZRSZ, 2014c).
Na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije (sklad, 2014) spodbujajo delodajalce
k izvajanju praktičnega usposabljanja dijakov in študentov višjih šol. Preko šole
delodajalec prejme sredstva za usposabljanje mentorjev in izplačilo nagrade dijaku oz.
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študentu. Aktualen je tudi program Mentorstvo za mlade, ki pri delodajalcu spodbuja
urejanje sistema uvajanja novih, mladih sodelavcev, preko usposabljanja mentorjev.
Zaradi nevarnosti izgubljanja delovnega potenciala med mladimi, so mladi prioritetna
ciljna skupina v evropski politiki zaposlovanja. Vse države članice EU so se zavezale, da
bodo najpozneje z letom 2014 vsakemu mlademu do 25. leta starosti ponudile kvalitetno
zaposlitev, vključitev v izobraževanje, pripravništvo, vajeništvo, in sicer najpozneje 4
mesece po zaključku izobraževanja ali nastanka brezposelnosti. Sheme, v okviru Jamstva
za mlade, morajo države razviti v skladu s potrebami ciljnih skupin (mladi brez delovnih
izkušenj, premalo kvalifikacijami, osipniki, dolgotrajno brezposelni ipd.), vse z namenom,
da se jim zagotovi delovna aktivnost in lažji vstop na trg dela (ZRSZ, 2013, str. 37−38).
Vlada Republike Slovenije je januarja 2014 sprejela program za spodbujanje zaposlovanja
in krepitev zaposljivosti mladih »Jamstvo za mlade« (izvedbeni načrt za obdobje 2014–
2020), s katerim država jamči, da bo vsaki mladi osebi, v starosti od 15 do 29 let,
ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev
v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v
štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri ZRSZ. Ključni ukrepi so povezani
z boljšim napovedovanjem bodočih potreb na trgu dela, večji dostopnosti vseživljenjske
karierne orientacije na vseh ravneh izobraževanja s ciljem, da bi se več mladih odločalo za
poklice, kjer je zaposlitev bolj dostopna. Več je tudi povezovanja med izobraževanjem in
trgom dela, kar je eden večjih problemov pri zaposlovanju mladih. Gre za 36 različnih
ukrepov, ki so razporejeni v 4 stebre (MDDSZ, 2014d):
1. prvi steber (preventivni ukrepi): štipendiranje, napovedovanje potreb na trgu dela,
praktično usposabljanje že v času izobraževanja, vseživljenjska karierna orientacija itd.;
2. drugi steber (ukrepi takoj po nastanku brezposelnosti): priprava individualnega načrta,
svetovanja, vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, nacionalne poklicne
kvalifikacije, projektno učenje za mlade itd.;
3. tretji steber (po treh mesecih brezposelnosti): mentorske sheme, podjetniško
svetovanje, oprostitve plačil prispevkov, pri tretjem stebru gre za bolj ciljane ukrepe,
od poglobljenega svetovanja do vključevanja v dodatne ukrepe APZ za povečanje
zaposljivosti;
4. četrti steber (po štirih mesecih brezposelnosti): vključevanje v dodatne ukrepe APZ,
sofinanciranje pripravništva, javna dela in drugo.
V prehodnem obdobju, ki zajema leti 2014 in 2015, je MDDSZ s programom Jamstvo za
mlade zagotovilo sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij iz naslova regijskih
štipendijskih shem. Sheme mladim omogočajo takojšnjo zaposlitev po zaključku
izobraževanja in spodbujajo kreiranje novih delovnih mest.
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2.4.3

NAČRTOVANJE KADROV V PODJETJU

Eden temeljnih ciljev razvoja je omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva pridobitev
kakovostne dodiplomske in podiplomske izobrazbe. K temu lahko pripomore tudi
kadrovsko štipendiranje kot način pridobivanja mladih strokovnih kadrov, ki že v času
šolanja pridobivajo dragocena praktična znanja (Plemenitaš Fuchs in Gostiša, 2008, str.
164).
Florjančič in dr. (2002, str. 7) ugotavljajo, da je »načrtovanje kadrov danes
najpomembnejše in najmanj predvidljivo premoženje v podjetju«. Nadalje navajajo (str.
21), da se s konkurenčnostjo (mednarodnega) okolja in kadrov ustvarjajo boji za
pridobivanje talentov, saj gre za ključen kader, ki je glavni nosilec razvoja. Odkrivanje in
iskanje talentov mora biti načrtno, delodajalci pa se danes vse bolj zavedajo, da je le-te
potrebno tudi preplačati, v kolikor jih želijo pridobiti in tudi obdržati.
Zalaznik (1989, str. 54) meni, da zaposlovanje nadarjenega kadra zahteva prehod od
klasičnih kadrovskih struktur k sodobnemu načrtovanju razvoja človeških virov.
Nadarjenost se ne konča s pridobljeno diplomo, zato je še toliko pomembnejša
organizirana podpora okolja tudi v času razvoja poklicne kariere.
Tavčar in Trunk Širca (2002, str. 2) menita, da je organizacija predvsem instrument
oziroma orodje za doseganje zastavljenih ciljev, ker pa ni organizacije brez ljudi, je vselej
tudi interesna tvorba. Mihalič (2006, str. 152) poudarja, da strateški razvojni načrti
organizacije ter cilji in splošna politika organizacije narekujejo postopke ugotavljanja
potreb po novih zaposlenih in načrtov njihovega zaposlovanja, kar pa je močno pogojeno
z uspešnostjo in rastjo organizacije.
Lipičnik (1998, str. 93−95) ugotavlja, da je načrtovanje človeških virov korak v
zaposlovalnem procesu, ki med drugim zajema tudi način njihovega ugotavljanja in
korake za njihovo pridobivanje. Možnost za pridobivanje sodelavcev je tudi v obliki
štipendiranja, ki organizaciji omogoča, da sodelavca spoznava že v času izobraževalnega
procesa.
Florjančič in dr. (1999, str. 110−115) opisujejo, da morajo biti aktivnosti za pridobivanje
kadrov skrbno planirane, kar je odvisno od potreb po kadrih za prihodnost in od obstoječe
kadrovske strukture. Delodajalci lahko bodoči kader pridobijo direktno iz šol, kjer se lahko
potencialen kader in delodajalec že v fazi rednega šolanja spoznata tudi preko
štipendiranja. »Prednosti takega načina za podjetje so zelo zgodnje spoznavanje
osebnostnega profila, možnost zgodnjega oblikovanja strokovnega profila, hitra
specializacija in razvijanje občutka pripadnosti. Prednosti za posameznika pa so večji
občutek socialne varnosti, zgodnejši osebnostni in strokovni razvoj ter možnost hitrejšega
razvoja kariere.« (Florjančič in dr., 1999, str. 115).
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3

ŠTIPENDIRANJE V SLOVENIJI

Zagotavljanje enakega dostopa do izobraževanja je pomemben korak k doprinosu
mednarodne konkurenčnosti države, ki ga lahko država zasleduje tudi s celovito politiko
štipendiranja. Plemenitaš Fuchs in Gostiša (2008, str. 166−167) menita, da so pomembni
naslednji cilji politike štipendiranja:
• zagotoviti enak dostop do izobraževanja kot socialne komponente države. Državne
štipendije zaradi vse večjega razslojevanja družbe predstavljajo pomemben socialen
korektiv;
• povečati zunanjo motivacijo za študij;
• lajšati prehod mladih iz izobraževanja na trg dela;
• izboljšati kadrovsko in izobrazbeno strukturo prebivalstva in pridobiti čim več strokovno
izobraženih ter usposobljenih posameznikov, ki bodo državi večali (mednarodno)
konkurenčnost na trgu delovne sile za namene uresničevanja gospodarskih in razvojnih
strategij;
• način pridobivanja perspektivnih kadrov v podjetjih. Kljub slabemu finančnemu
položaju slovenskih podjetij, se le-ta potegujejo za visoko izobražen in usposobljen
mlad perspektiven kader, saj se zavedajo njihovega prispevka k večji konkurenčnosti;
• usmerjevalna vloga kadrovskih štipendij, saj delodajalci pretežno povprašujejo po
profilih, ki jih na trgu dela primanjkuje. Na podlagi tega kazalnika je Zavod RS za
zaposlovanje v preteklosti pripravljal seznam deficitarnih poklicev. Kadrovsko
štipendiranje spodbuja večje zanimanje za izobraževanje, pri katerem povpraševanje
presega ponudbo, in s tem prispeva k zmanjševanju strukturnih neskladij na trgu dela;
• preprečevanje bega možganov oz. prizadevanje ohranjanja izobražene delovne sile v
regiji oz. državi in zmanjšanje njihovega odliva v tujino. Prizadevanja v tej smeri tečejo
v okviru regijskih štipendijskih shem;
• spodbujanje nadarjenih z namenom doseganja boljšega uspeha pri šolanju.

3.1 RAZVOJ IN POMEN ŠTIPENDIRANJA
Sistem štipendiranja v Sloveniji je sestavni del vlaganj v razvoj, prav tako pa predstavlja
eno od oblik za izenačevanje materialnih možnosti pri izobraževanju in spodbujanju
mladih za doseganje boljših učnih uspehov (Plemenitaš Fuchs in Gostiša, 2008, str.
162−163). Štipendije kot socialni korektiv s svojo socialno in razvojno funkcijo
zagotavljajo, da se lahko mladi, ki se sicer zaradi slabših materialnih okoliščin ne bi
odločali za šolanje, vključijo v javni izobraževalni proces. Na ta način država povečuje
izobrazbeno raven prebivalstva in posledično spodbuja njen tehnološki in družbeni razvoj
(ŠOS, 2012, str. 17). Sočasno je namen štipendij skrajšati čas izobraževanja in povečati
zaposljivost mladih.
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Štipendije predstavljajo pomembno vlogo v izobraževalnem procesu, v preteklosti so bile
še posebej stimulativne in številne na področjih, kjer je primanjkovalo izobraženega
kadra. V funkciji dopolnilnega prejemka imajo namen pokrivanja stroškov v zvezi z
izobraževanjem, da se lahko mladi v času šolanja čim bolj posvečajo izobraževanju
(MDDSZ, 2014a).
Različne oblike štipendiranja se v Sloveniji izvajajo že vrsto let in segajo že v čas po drugi
svetovni vojni. Takrat so se vajencem podeljevale denarne nagrade, razmerja so bila
urejena z učnimi pogodbami (MDDSZ, 2010, str. 1). Področje štipendiranja se je
sistemsko pričelo urejati šele v sedemdesetih letih s samoupravnimi sporazumi. Na
posebnih računih občinskih skladov za štipendije so se zbirala sredstva od dohodkov
zaposlenih. Sredstva iz teh virov so bila namenjena tudi za štipendiranje nadarjenih in
družbeno aktivnih (Titov sklad), bodočim raziskovalnim kadrom (Kraigherjeve štipendije),
za nadomestila za nižjo ceno prehrane. Za spremljanje izvajanja in doseganja ciljev
politike ter upravljanje sredstev so skrbele skupščine skupnosti za zaposlovanje po
občinah. Štipendije iz združenih sredstev (danes državne štipendije) so omogočale
premostitveno štipendiranje mladim iz socialno šibkejših družin do pridobitve kadrovske
štipendije. Kadrovski štipendisti z nizkimi dohodki so bili upravičeni tudi do prejemanja
dopolnilne štipendije h kadrovski štipendiji (MDDSZ, 2010, str. 1).
Leta 1973 je bil ustanovljen Titov sklad za štipendiranje mladih delavcev in delavskih
otrok, ki se je uveljavil kot instrument delovnih ljudi in občanov, ki je najbolj nadarjenim
in družbeno politično aktivnim mladim delavcem in učencem omogočil izobraževanje za
iskane poklice. Služil je kot instrument za aktivnejše delovanje mladih. Izobraževanje
mladih delavcev in otrok delavcev je bilo zagotovljeno na osnovi solidarnosti, štipendisti
pa so lahko postali le ob doseganju izjemnih delovnih, učnih uspehov ter s svojim
družbenopolitičnim delovanjem. Na razpis sklada niso kandidirali posamezniki, temveč so
predloge za podelitev štipendije pripravili takratni TOZD, šole, skupnosti idr. (Titov sklad
za štipendiranje, 1980).
Prva prizadevanja po odkrivanju nadarjenih otrok so se pojavila v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja. Z ustanovitvijo Zavoda RS za zaposlovanje leta 1962 je bil odprt tudi
oddelek za poklicno usmerjanje otrok, z namenom spremljanja razvoja in poklicne
orientacije otrok. Ugotovili so, da otroci, ki so odraščali v manj spodbudnih razmerah in
premalo ustreznih spodbudah iz okolja, niso mogli udejanjiti svojih potencialov. S tem
namenom je bil zasnovan program Milijoni za talente, s ciljem odkrivanja, motiviranja,
spremljanja in štipendiranja nadarjenih otrok v celotnem obdobju izobraževalnega procesa
(Kremenšek, 2013). Postopek identifikacije mladih nadarjenih je komaj zaživel, ko se je iz
političnih razlogov okoli leta 1974 nenadoma ustavil. Čeprav so bile štipendije namenjene
predvsem otrokom iz depriviligiranih okolij, so bile kljub temu odpravljene (Makarovič,
2000, str. 29). Prvi pravilnik o štipendiranju je bil sprejet leta 1986, na podlagi katerega
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se je pričel izvajati program štipendiranja za nadarjene učence in študente. Program je bil
poimenovan po baronu Žigu Zoisu (Kremenšek, 2013).
Pred tridesetimi leti je bila služba za poklicno usmerjanje pri ZRSZ praktično edina
institucija v državi, ki se je sistematično ukvarjala s prepoznavanjem in identificiranjem
nadarjenih otrok ter podeljevanjem štipendij. Štipendije so le ena od oblik skrbi za
nadarjene, ki imajo zelo različne, individualne potrebe po pomoči. Ker so bile štipendije
praktično edina oblika pomoči, se je med prebivalci razširilo prepričanje, da so samo
otroci, katerim so bile podeljene Zoisove štipendije, nadarjeni. To je privedlo do pritiskov,
predvsem s strani vplivnih in premožnejših staršev, ki so zahtevali odstranitev pogoja
premoženjskega cenzusa kot merila pri dodeljevanju štipendij. Tako je štipendija postala
statusni simbol in je hitro izgubljala svojo primarno funkcijo (Makarovič, 2000, str.
33−34).
Z osamosvojitvijo Slovenije v devetdesetih letih prejšnjega stoletja do leta 2007 je bilo
področje štipendiranja urejeno le v šestih členih Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/1991 – 114/2006) in s Pravilnikom o
štipendiranju (Uradni list RS, št. 24/1991 − 88/2007). Štipendiranje po tem zakonu je
vključevalo takratne republiške štipendije, štipendije za nadarjene in kadrovske štipendije.
Kadrovske štipendije so v osemdesetih letih predstavljale osnovno obliko štipendiranja. V
šolskem/študijskem letu 1987/1988 so podelili malo manj kot 44.000 kadrovskih štipendij.
Njihovo število je od takrat pričelo postopoma upadati, največji padec pa so doživele v
devetdesetih letih. Zaostrovanje gospodarskih razmer, odpuščanja in stečaji so povzročili,
da so podjetja prenehala z razpisovanjem štipendij in prekinjala že sklenjena štipendijska
razmerja. V šolskem letu 1993/94 se je število podeljenih kadrovskih štipendij znižalo na
11.000, po letu 1995 pa se je padec postopoma umirjal in ostajal na enaki ravni, približno
8.000 kadrovskih štipendij na leto (Beltram, 2000, str. 45).
Upadanje števila podeljenih kadrovskih štipendij je večalo pritisk na republiške, pa tudi na
Zoisove štipendije. Država je s proračunskimi sredstvi prevzela breme financiranja izrazito
nadarjenih otrok in mladih iz depriviligiranega okolja. Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti ni podrobneje urejal področje kadrovskega
štipendiranja in je bil skoraj v celoti v domeni delodajalcev. Določal je minimalne pogoje
za razpis in podelitev štipendij, dolžnost delodajalca sporočanja potreb po kadrovskih
štipendistih Zavodu RS za zaposlovanje, najnižjo kadrovsko štipendijo in obveznost
poročanja delodajalca (MDDSZ, 2010, str. 2−4).
V skladu z določili Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti so bile
naloge vodenja vseh postopkov in odločanja o pridobitvi pravic do republiške (danes
državne štipendije) in Zoisove štipendije v okviru pristojnosti Zavoda RS za zaposlovanje.
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je le s šestimi določbami
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preveč parcialno urejal področje štipendiranja, kajti potrebe na trgu dela so zahtevale bolj
celostno ureditev področja s posebnim zakonom (MDDSZ, 2010, str. 5).
Prvi koraki k vzpostavitvi enotnega sistema štipendiranja in sistemske ureditve tega
področja v Sloveniji so bili urejeni s prvim zakon, in sicer z Zakonom o štipendiranju,
sprejetim leta 2007 (Uradni list RS, št. 59/2007; v nadaljevanju ZŠtip), ki se je pričel
izvajati v začetku septembra 2008, razen za potrebe podeljevanja kadrovskih štipendij, za
katere se je ZŠtip začel uporabljati že v juliju 2007. Ta zakon je sistemsko urejal državne
in Zoisove štipendije, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter
štipendije za državljane držav, s katerimi je imela Slovenija sklenjene dvostranske ali
večstranske sporazume glede izobraževanja oz. vzajemnosti. Deloma oz. le v nekaj členih
je necelovito urejal tudi kadrovske štipendije oz. delovanje regijskih štipendijskih shem,
kar je nosilcem sheme bistveno oteževalo izvajanje v praksi. ZŠtip je urejal štipendije in
spodbude za izobraževanje, določal upravičence, pogoje za pridobitev in ohranitev
štipendije, postopke, višino štipendij, vire financiranja, vodenje evidenc in obveznosti
štipendistov.
Novi zakon je ob novostih normativne ureditve s seboj prinesel tudi veliko sprememb v
organizacijskem in tehničnem smislu. Tako so se pristojnosti odločanja o državnih
štipendijah prenesle na centre za socialno delo, pristojnosti odločanja o sofinanciranih
kadrovskih štipendijah, štipendijah za študij v tujini in Zoisovih štipendijah pa na Javni
sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (MDDSZ, 2010, str. 6).
Leta 2009 je bila sprejeta novela zakona, in sicer Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o štipendiranju (Uradni list RS št. 40/2009; Zštip-A). Podzakonska akta, ki sta
podrobneje urejala pravila in pogoje dodeljevanja posameznih oblik štipendij, sta bila
Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 45/2009 in 110/2010) in
Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/2008 in 45/2009).
Kljub navidezni urejenosti sistema štipendiranja po sprejetju ZŠtip, je izvajanje v praksi
pokazalo, da področje še vedno ni celovito urejeno. Področje kadrovskih štipendij je bilo
praktično neurejeno, saj jih je ZŠtip urejal le z nekaj členi in tako celotno izvajanje
praktično prepuščal dodeljevalcem štipendij.

3.2 PRAVNI OKVIR UREJENOSTI PODROČJA ŠTIPENDIRANJA
Prvi sistemski zakon, ki je v Sloveniji uredil področje štipendiranja, je bil Zakon o
štipendiranju iz leta 2007, ki je na enem mestu urejal državne štipendije, štipendije za
nadarjene in deloma kadrovske štipendije. Praksa je pokazala, da kljub ZŠtip to področje
še vedno ni bilo urejeno celostno, nekatere vrste štipendij je urejal le parcialno. Pokazalo
se je, da je imel ta zakon veliko neusklajenih in napačnih konceptualnih rešitev. Zato je
MDDSZ na podlagi predhodnih izkušenj in z namenom celostne ureditve področja
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štipendiranja pripravil predlog novega zakona o štipendiranju (ZŠtip-1). Nov sistem tako
vključuje izboljšave predhodnega sistema.
Ključni cilj snovalcev novega zakona o štipendiranju je po mnenju Urada Vlade RS za
komuniciranje (2013, str. 7) »celovitejša, preglednejša in bolj enotna ureditev
štipendiranja. Nov štipendijski sistem omogoča kombiniranje več vrst štipendij in tako
omogoča posamezniku višji končni znesek štipendij, hkrati pa posameznika spodbuja k
aktivnejšemu pristopu do načrtovanja, ne le izobraževanja, temveč tudi svoje poklicne
oziroma karierne poti«.
Zakon je opredelil nove vrste štipendij. Zakon v primeru hkratnega prejemanja več vrst
štipendij nalaga veliko odgovornost štipendistu, saj mora v primeru neuspeha v
izobraževalnem procesu vrniti visoke prejete zneske. Po drugi strani pa so lahko visoki
zneski in potencialna možnost vračila tudi spodbuda mladim k aktivnejšemu pristopu pri
načrtovanju poklicne kariere.
Zakon dopušča možnost štipendiranja tudi mladoletnim dijakom, štipendije pa se bodo
podeljevale za študij 1. in 2. bolonjske stopnje, ne pa tudi za 3. bolonjsko stopnjo. Izjema
so štipendije Ad futura, ki so namenjene mednarodni mobilnosti (Urad Vlade RS za
komuniciranje, 2013, str. 7). Zštip-1 tokrat podrobneje, vsebinsko in procesno, ureja
kadrovsko obliko štipendiranja z namenom spodbuditi delodajalce k dolgoročnejšemu
načrtovanju kadrov in kadrovskemu štipendiranju bodočih sodelavcev.
Glavni namen štipendijske politike je »spodbujanje izobraževanja in doseganje višje
izobrazbene ravni štipendistov, zagotoviti enake možnosti za izobraževanje, spodbujanje
kadrovskega štipendiranja preko sistema enotnih regijskih štipendijskih shem,
izobraževanja za deficitarne poklice, spodbujanje mednarodne mobilnosti, nadarjenosti ter
odgovornosti štipendistov za izobraževanje in večjo zaposljivost mladih.« (2. člen ZŠtip-1).
ZŠtip-1 podrobneje ureja vrste štipendij, pogoje za pridobitev, višino in posebne dodatke
k štipendiji, postopke, sofinanciranje kadrovskih štipendij, vire financiranja in spremljanje.
Prejemniki štipendij po prejšnjih predpisih (vsi prejemniki, ki imajo sklenjene pogodbe po
ZŠtip) so pravice in obveznosti ohranili po takrat veljavnih predpisih za že pridobljeno
pravico do izteka izobraževalnega programa. Tako trenutno delujeta dva sistema
štipendiranja na različnih zakonskih osnovah.
Področje štipendiranja urejajo naslednji pravni akti:
• Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013);
• Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/2007 in 40/2009)1;

1

Veljaven za štipendiste, ki so sklenili pogodbo o štipendiranju v času veljave zakona ZŠtip (Uradni
list RS, št. 59/2007 in 40/2009).

22

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 14/1995, 19/1996, 83/2002 in 34/2004)1;
Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 111/13);
Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/2008, 45/2009 in
35/2014)1;
Pravilnik o izvajanju enotnih regijskih štipendijskih shem1;
Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/2014);
Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/2014);
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP2E) (Uradni list RS, št. 39/2013);
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/2012);
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (Uradni list RS, št. 62/2010);
Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 52/2014).

Pri podeljevanju štipendij se štipenditorji ravnajo po zgoraj navedenih zakonih in
predpisih, pri samem izvajanju oziroma vodenju upravnega postopka pa morajo
uporabljati tudi določila ZUP. Po ZUP velja pravilo subsidiarnosti, ki določa, da se lahko
posamezna vprašanja postopka na posameznih upravnih področjih uredijo drugače kot po
ZUP, če to terjajo potrebe določenega področja. Drugače urejena procesna pravila
področne zakonodaje se uporabljajo primarno, za vsa ostala postopkovna vprašanja pa še
naprej podrejeno velja ZUP (Upravna svetovalnica, 2010).
Instrument regijskih štipendijskih shem je določen z Zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2) in novim Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1). ZSRR-2
določa, da je izvajanje regijske sheme ena izmed razvojnih nalog države, ki jo v regiji v
javnem interesu opravljajo subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni oz. pravne
osebe, ki so del regijske razvojne mreže (npr. regionalne razvojne agencije, fundacije na
trgu dela ipd.).

3.3 UPRAVNO POSTOPKOVNA UREDITEV ŠTIPENDIRANJA
Kadar se odloča o upravnih stvareh (o pravicah, pravnih koristih ali obveznosti s področja
upravnega prava), govorimo o upravnem postopku kot sistemu procesnih pravil, po
katerih postopajo upravni organi. Cilj upravnega prava je varstvo položaja strank, pri
čemer hkrati stremi k uresničevanju javnega interesa na posameznih upravnih področjih.
Z namenom preprečevanja zlorabe oblasti oz. upravnih organov, se z upravnim
postopkom varujejo ustavne pravice posameznikov oz. subjektov (Jerovšek in Kovač,
2010, str. 1−5).
Upravni postopek je sosledje uporabe aktov pri upravnopravnih razmerjih. Na področju
podeljevanja štipendij to pomeni, da organ na podlagi zakona o štipendiranju izda odločbo
štipendistu, v kateri opredeli obdobje upravičenosti prejemanja določene štipendije, nato
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se mesečno, do izteka obdobja, nakazuje odobrena višina štipendije na transakcijski račun
štipendista (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 5). Vodenje upravnega postopka ureja ZUP, ki
je splošen postopkovni predpis in praviloma omogoča odločanje v vseh upravnih zadevah.
Po ZUP so dolžni ravnati organi državne uprave, javne uprave, organi samoupravnih
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kot so javni zavodi, zbornica, društva, če jim
je dodeljeno pooblastilo z zakonom ali aktom lokalne skupnosti.
3.3.1

UPRAVNA ZADEVA

ZUP upravno zadevo opredeljuje kot odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi, ki je
določena z materialnim pravom, npr. pravica do državne, Zoisove, sofinancirane
kadrovske štipendije in drugih štipendij določenih z ZŠTip-1. V skladu z Ustavo RS, so vse
pravice in obveznosti urejene z materialnimi upravnimi predpisi – zakoni in izvedbeni
splošni akti (tj. zakonom o štipendiranju in pravilniki o državnih, Zoisovih in sofinanciranih
kadrovskih štipendijah) (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 13).
Področje štipendiranja lahko opredelimo kot upravno zadevo, kar pomeni, da se pravice,
obveznosti ali pravne koristi uveljavljajo v upravnem postopku. Za upravno zadevo pa
morajo biti izpolnjeni trije pogoji (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 13):
• » v postopku odloča oblastni organ (nadrejen stranki);
• predmet postopka je strankina upravnopravna pravica, pravna korist ali obveznost;
• o predmetu postopka se odloča, ne pa zgolj npr. potrjuje že odločeno, svetuje ipd.«
Na področju štipendiranja se kot upravna zadeva šteje dodelitev oziroma zavrnitev pravice
do pridobitve štipendij. Po oddaji vloge za pridobitev katere od štipendije, pristojni upravni
organ oziroma štipenditor vodi upravni postopek, in sicer v skladu s področnim
materialnim predpisom (ZŠtip-1) in podrejeno rabo ZUP. V upravnem postopku organ
pridobi potrebno dokumentacijo, preverja izpolnjevanje pogojev in z odločbo odloči o
upravni zadevi (tj. o dodelitvi ali zavrnitvi štipendije).
Pri upravni zadevi je torej bistveno, da se odloča o posameznikovi upravni pravici ali
obveznosti, ki hkrati upošteva zaščito javnega interesa (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 15).
Slednji je določen z zakonom o štipendiranju in podzakonskimi predpisi, saj je priznanje
pravice v interesu posameznika in tudi v javnem interesu (pomoč šolajočim iz socialno
ogroženih družin, podpora nadarjenim upravičencem, spodbujanje zaposlovanja mladih po
zaključku izobraževanja). Organ, ki vodi upravni postopek ima dolžnost, da uravnoteži
pravice strank, sočasno pa mora zagotoviti uveljavljanje javne koristi (Jerovšek in Kovač,
2010, str. 16).
3.3.2

SPLOŠNI IN POSEBNI UPRAVNI POSTOPKI

Splošna pravila vodenja upravnega postopka v upravnih zadevah so urejena z ZUP.
Slednji določa temeljna načela postopka, pristojnosti, vročanje, zastopanje strank, roke,
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narok, stroške postopka, postopek do izdaje odločbe, ugotovitveni in dokazni postopek,
izdajo odločbe, pritožbeni postopek, postopek z izrednimi pravnimi sredstvi, izvršbo idr.
Kadar so posamezna vprašanja upravnega postopka specifična, da pravila splošnega
upravnega postopka ne zadoščajo, se lahko z zakonom predpišejo tudi posebni upravni
postopki. S posebnim upravnim postopkom so lahko drugače kot v ZUP urejena vsa
vprašanja postopka, z izjemo temeljnih, skupnih načel ZUP, ki so obvezna za vse posebne
upravne postopke. Kadar je predpisan poseben upravni postopek, v katerem posamezna
vprašanja niso urejena, se subsidiarno uporabljajo pravila splošnega upravnega postopka
(Jerovšek, 2007, str. 13−15).
Pri odločanju o vlogi za dodelitev štipendije, se od januarja 2014 uporabljajo določbe
novega zakona o štipendiranju in njemu podrejeni pravilniki, kot je Pravilnik o
dodeljevanju državnih štipendij, Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij in Pravilnik o
sofinanciranju kadrovskih štipendij. Postopek v zvezi z odločanjem o dodelitvi oziroma
zavrnitvi pravice do štipendije je upravni postopek kot ga opredeljuje ZUP. Tako se za vsa
dejanja v tem postopku upoštevajo določbe tega zakona. Odločanje o pravici do državne
štipendije je v pristojnosti centra za socialno delo. Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije je pristojen za ostale štipendije po ZŠtip-1, z izjemo posredno sofinanciranih
kadrovskih štipendij, ki jih dodeljujejo nosilci regijskih štipendijskih shem2.
Posebnost so sofinancirane kadrovske štipendije, saj se izvajajo kot projekt, ki je
sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Gre za pogodbeno voljo strank
(štipenditorja, delodajalca in štipendista). Nosilci regijske štipendijske sheme niso nosilci
javnih pooblastil in kot takšni niso zavezani postopati po ZUP. Kljub temu so v času
veljave ZŠtip na podlagi večletnih izkušenj z izvajanjem programa in internega dogovora
pripravili skupna navodila3 za izvajanje, kjer so postopke kot je vročanje, zastopanje
strank, roke, izdajo odločbe, pritožbeni postopek ipd. uredili po načinu ZUP. Navodila so
služila kot orodje, ki so poenotila postopke in pravila delovanja in na ta način bistveno
olajšala izvajanje sheme. Z uveljavitvijo ZŠtip-1 so sofinancirane kadrovske štipendije
prvič svojo ureditev dobile s podzakonskim aktom.

2

Nosilci oz. štipenditorji so regionalne razvojne agencije oziroma druge pravne osebe, ki so del
regijske razvojne mreže.
3
Navodila so opredelili v Pravilniku o izvajanju enotnih regijskih štipendijskih shem. Pravilnik ni bil
uraden podzakonski akt, saj nosilci z MDDSZ in skladom niso uspeli doseči dogovora o uradni
objavi dokumenta. Takšno postopanje je izvajalcem shem vsekakor oteževalo delovanje, predvsem
v primerih pritožbenih postopkov delodajalcev ali štipendistov.
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3.3.3

TEMELJNA NAČELA SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA

Organ pri vodenju upravnega postopka mora upoštevati devet temeljnih načel ZUP
(6.−14. člen). »Predstavljajo minimalne procesne standarde, ki morajo biti zagotovljeni
stranki v postopku.« (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 25). Primarno načelo je načelo
zakonitosti, na katerega je tesno vezano načelo varstva javnega interesa oziroma javne
koristi. Obe načeli sta zelo povezani, kajti javni interes je tisto, kar je predpisano, je
splošna družbena korist in je predpisan z veljavnim pravom. Na področju štipendiranja se
ti dve načeli izražata tako, da organ pri vodenju upravnega postopka dodeljevanja
štipendij upošteva določila ZŠtip-1 in ZUP. Javni interes ZŠtip-1 je tako npr. pomoč
šolajočim iz materialno šibkejšega okolja ali podpreti mlade, nadarjene.
Po sodni praksi se ob ugotovitvi, da je bila pravica prejeta brez pravne podlage, kot
določa načelo (materialne) zakonitosti (6. člen ZUP), izvede izvršba. V razmerah
gospodarske stagnacije in vse manjšem obsegu razpoložljivih sredstev za socialna
upravičenja, je v javnem interesu, da pomoč prejmejo tisti, ki ne dosegajo minimalnega
pragu za določeno socialno podporo. Ker je sredstev vedno manj kot prosilcev, je treba
zakonito voditi postopke in priznavati pravice le upravičenim, katerih korist je obenem
javni interes. Preostalim vlagateljem je zato treba prošnje zavrniti oz. zahtevati vračilo
neupravičeno ali preveč priznanih in izplačanih pravic, v obliki naložitve obveznosti vračila
v javnem interesu (Upravna svetovalnica, 2014).
V skladu z načelom zaslišanja stranke (9. člen v povezavi z 146. členom ZUP), se mora
praviloma voditi poseben ugotovitveni postopek, v katerem je to glavna pravica. Stranki
se mora dati možnost, da se izjavi še preden je izdana odločba. Najbližje temu načelu je
tudi 23. člen Ustave RS, ki govori o pravici do pravnega varstva.
Pri načelu varstva pravic strank in javne koristi, ima slednja prednost pred pravico strank
kadar bi bili v koliziji. Stranka ima možnost pridobiti katerokoli pravico, razen če poseže v
javno korist. Kadar je v predpisu diskrecija, upravičenec nima pravice, ampak samo
pravno korist ali pravni interes. To pomeni, da država mora dati pravico če so izpolnjeni
pogoji, pravnega interesa ali pravne koristi pa ji ni potrebno odobriti, ker ga lahko še
dodatno pogojuje. Uradna oseba, ki vodi postopek, mora pri odločanju v upravnih
zadevah omogočiti strankam, da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice. Varstvo
procesnih pravic zagotavlja organ tako, da glede na ugotovljeno dejansko stanje, stranko
opozori na dolžnosti (npr. predložitev dokazov, dopolnitev vloge za štipendijo ipd.) (Kovač,
2011). Del načela je pomoč neuki stranki, kar pomeni, da mora organ v postopku
dodeljevanja štipendije poskrbeti, da so stranke seznanjene s svojimi pravicami in
možnostjo pritožbe. Uradna oseba mora stranko opozoriti na odpravo pomanjkljivosti v
primeru nepopolne vloge.
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Načelo materialne resnice določa, da je potrebno vsa relevantna dejstva (s področnim
zakonom/predpisom določena kot relevantna za priznanje pravice ali naložitev obveznosti)
ugotoviti na stopnji gotovosti, še preden se odloči. Tako je pri dodelitvi državne štipendije
pomembna višina premoženja in dohodka družine vlagatelja, pri Zoisovi štipendiji pa
izjemni dosežek in zadovoljiva povprečna ocena. Upravni organ, ki vodi postopek
dodeljevanja štipendije, je dolžan preveriti resničnost priloženih dokumentov (npr. potrdilo
o šolanju, dokazilo o doseženem uspehu, status družinskih članov ipd.) (Kovač, 2011).
Kadar gre za postopke na zahtevo stranke (140. člen ZUP), lahko uradna oseba zahteva
predložitev določenih dokazil, tudi kadar je vloga formalno popolna. V nasprotnem
primeru se izda negativna odločba. Najprej mora uradna oseba sama pridobiti te podatke,
kadar jih pa ne more, lahko uradna oseba pošlje poziv. Kadar iz priložene dokumentacije
vlagatelja ni možno določiti njegovo pravno stanje, je organ dolžan pozvati vlagatelja, da
poda svojo izjavo na zapisnik. V primeru državnih štipendij, mora organ upoštevati vsa
relevantna dejstva, ki so določena v ZŠtip-1 (npr. starš ne plačuje preživnine določene s
sodbo, saj se upošteva v dohodkovnem razredu za pridobitev državne štipendije). Stranko
je potrebno tudi poučiti o posledicah kršitev v primeru zavajanja upravnega organa z
navajanjem neresničnim dejstev (kot je ponarejeno potrdilo o vpisu v naslednje šolsko
leto ipd.) (Kovač, 2011).

3.4 PREGLED PODELJENIH ŠTIPENDIJ
V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja se je pričelo izenačevati razmerje med
kadrovskimi in državnimi štipendijami, ki je bilo do tedaj znatno v prid prvim. Od tedaj se
je število štipendij, ki so jih podeljevala podjetja, vztrajno manjšalo, število državnih pa
povečevalo. Državne štipendije so pričele nadomeščati kadrovske (Beltram, 2000, str. 45).
Beltram v nadaljevanju meni, da lahko na ta obrat gledamo iz dveh vidikov: na vsak način
je večanje ponudbe državnih štipendij dobrodošlo, saj so to neke vrste socialne štipendije
(odvisne od dohodkov v družini – »means tested«) in tako omogočajo študij (ali vsaj
pomagajo pri odločitvi zanj) mladini iz manj premožnih družin, po drugi strani pa je
zmanjšanje števila ponujenih kadrovskih štipendij tragično z vidika razvojnega potenciala
podjetij. Takšno stanje je po svoje razumljivo, saj se je večina podjetij v boju za
preživetje odrekla načrtnemu kadrovskemu razvoju. Ni pa to v skladu z vizijo kadrovskega
načrtovanja (Beltram, 2000, str. 45).
Tabela 1: Število vpisanih dijakov in študentov v obdobju od leta 2009 do 2013
2009
Dijaki
Študenti
SKUPAJ:

2010

2011

2012

2013

85.030

82.267

79.901

78.208

76.714

114.873

107.134

104.003

97.706

90.622

199.903

189.401

183.904

175.914

167.336

Vir: SURS (2014).
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Statistični podatki o številu vpisanih dijakov in študentov (kot je prikazano v tabeli 1)
kažejo, da je v opazovanem obdobju število vpisanih dijakov iz leta v leto upadalo, prav
tako se je začelo zniževati tudi število študentov. V študijskem letu 2013/2014 je v
višješolsko in visokošolsko izobraževanje bilo vpisanih 90.622 študentov ali 7.084 manj
kot v študijskem letu 2012/2013 in več kot 25.084 manj kot v študijskem letu 2006/2007,
ko je bilo vpisanih največ študentov. V istem obdobju je bilo vpisanih 76.714 dijakov oz. 2
% manj glede na predhodno leto. Skupaj je tako v različne programe izobraževanja bilo
vpisanih 167.336 mladih šolajočih, od katerih je na dan 31. 12. 2013 41.994 (23,9 %)
dijakov in študentov prejemalo eno izmed štipendij (Svetlin Kastelic, 2013).
Po podatkih SURS (Svetlin Kastelic, 2013) je bilo konec leta 2012 v Sloveniji v
srednješolsko in terciarno izobraževanje vpisanih 175.914 dijakov in študentov, med temi
je bilo 39.503 ali 22,5 % posameznikov, ki so prejemali državno, kadrovsko ali Zoisovo
štipendijo. Med vsemi dijaki, teh je bilo 78.208, je petina prejemala eno od omenjenih vrst
štipendij, med 97.706 vpisanimi študenti pa je vsaj eno štipendijo prejemalo okrog 25 %
študentov. V primerjavi z letom poprej, je bilo podeljenih 11,4 % manj študentskih
štipendij. Prejemnikov državnih štipendij je bilo skoraj pol manj kot prejšnje leto.
Skoraj 74 % dijakov, prejemnikov štipendije, prejema državno štipendijo, delež državnih
štipendij pri študentih je precej nižji, čeprav je populacija dijakov manjša od študentov.
Analitiki Zavoda RS za zaposlovanje ugotavljajo, da je to posledica sprememb v socialni
strukturi, ki je boljša pri študentih kakor pri dijakih. Menijo, da se mladi iz socialno
ranljivejšega okolja v manjši meri odločajo za izobraževanje na terciarni ravni, kljub temu,
da lahko kandidirajo za pridobitev državne štipendije, kajti le-ta jim nalaga obvezo
dokončanja študija oz. bojazen, da jo bo v primeru neuspeha potrebno vrniti. Na ta način
prihaja do selekcioniranja šolajoče populacije že pri vpisu na dodiplomski študij. Slabši
materialni status torej pomembno vpliva na odločitev o izobraževanju, kajti mladi, ki
prihajajo iz težjih socialnih okolij, se v manjši meri odločajo za večletni študij in si
posledično želijo čim prej pridobiti poklic in zaposlitev. Svojih sposobnosti posledično ne
morejo izraziti v polni meri in se zadovoljijo z nižjo izobrazbo, kot bi jo dejansko lahko
dosegli (Nagy, 2012, str. 6).
Glede na izobraževalne programe, po katerih se šolajo državni štipendisti, podatki
Statističnega urada RS kažejo, da so v šolskem letu 2011/2012 močno prevladovali dijaki
srednjega strokovnega (32,9 %) in splošnega izobraževanja (14,3 %). Sledijo dijaki
programov srednjega poklicnega izobraževanja, tem pa sledijo študentje 1. bolonjske
stopnje. Najmanjši delež državnih štipendistov predstavljajo študenti podiplomskih
študijskih programov.
Drugačen položaj je pri Zoisovih štipendistih, ki jih je največ med študenti, kar potrjuje
trditev, da se s Zoisovimi štipendijami nadomešča zmanjšanje števila kadrovskih štipendij
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na terciarni ravni. Zoisove štipendije pretežno prejemajo kandidati s srednjim in višjim
socialno ekonomskim stanjem (Nagy, 2012, str. 6).
ZŠtip se je leta 2009 spreminjal in dopolnjeval (ZŠtip-A) predvsem v delu državnih
štipendij, kot je zvišanje vstopnega cenzusa4, povečanje števila upravičencev v okviru
enostarševskih družin in oseb s posebnimi potrebami, hitrejših postopkih odločanja, saj so
npr. upravičenci za študij v tujini morali sami pridobiti dokazilo o javni veljavnosti
izobraževalnega programa. Vse te spremembe so doprinesle k povečanju števila
upravičencev že v šolskem/študijskem letu 2009/2010.
V januarju 2012 se je del področja državnih štipendij prenesel in uredil v ZUPJS, ki je
ukinil pravico do državne štipendije za mladoletne dijake. Tako se je v letu 2012 število
prejemnikov državnih štipendij glede na leto 2011 zmanjšalo za več kot polovico. Mlajšim
od 18 let je tako od januarja 2012 ta pravica mirovala. Nekaj pa tudi zaradi drugih
pogojev, kot je način upoštevanja skupnih dohodkov družine in premoženja družine, zvišal
se je tudi vstopni cenzus. Spremembe politike štipendiranja, ki so omejile število državnih
štipendij dijakom do 18. leta od leta 2012, so povzročile upad v številu državnih štipendij
dijakom za tri četrtine (Svetlin Kastelic, 2013).
Graf 3: Delež podeljenih štipendij v letu 2012

Vir: Svetlin Kastelic (2013).

Iz grafa 3 je razvidno, da so v letu 2012 največji delež štipendij predstavljale državne
štipendije (58,1 %), sledijo jim Zoisove (26,2 %), kadrovske (9,8 %) in druge štipendije

4

Vstopni cenzus v višini 65 % minimalne plače na družinskega člana za osebe, ki se šolajo v kraju
svojega stalnega bivališča, in od 66 do 68 % minimalne plače na družinskega člana za tiste osebe,
ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča.
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(štipendije občin in štipendije Ad futura) s 5,5 %. Analize ZRSZ5 in podatki SURS glede
števila podeljenih štipendij v opazovanem obdobju 2002–2012 kažejo, da je bilo med
vsemi štipendijami podeljenih največ državnih štipendij, ki predstavljajo v povprečju
skoraj dve tretjini vseh štipendij (65,5 %), sledijo Zoisove štipendije, ki predstavljajo 23
% vseh štipendij. Šele na tretjem mestu so kadrovske štipendije, ki predstavljajo 11 %
vseh štipendij. Druge vrste štipendij v skupnem številu štipendistov ne predstavljajo niti 1
%, zato v podrobnejši pregled niso vključene.
Tabela 2: Število štipendistov po vrsti štipendije v obdobju 2007−2013
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Kadrovske
štipendije,
sofinancirane
posredno6

-

-

-

-

-

-

1.284

1.341

1.253

1.212

1.160

1.176

Kadrovske
štipendije,
sofinancirane
neposredno4

-

-

-

-

-

-

428

849

707

408

790

665

Kadrovske
štipendije,
nesofinancirane

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7.000

6.864

7.077

5.726

5.829

7.309

5.481

4.365

3.664

3.104

2.127

ni
podatka

Državne štipendije

40.802

40.971

40.659

38.919

37.750

34.581

34.000

40.181

42.561

51.441

24.407

22.812

Zoisove štipendije,
sklad7

12.750

12.956

12.920

12.877

12.823

12.571

12.977

14.072

13.170

12.523

11.019

10.299

92

130

144

171

177

172

Štipendije za
Slovence v
zamejstvu

-

-

-

-

-

Druge štipendije8

-

-

-

-

-

169

460

172

1.193

310

2.314

ni
podatka

-

-

-

-

-

54.630

54.722

61.110

62.692

69.169

41.994

35.124

SKUPAJ:

-

Vir: MDDSZ (2014) in SURS (2014).

Kljub upadu števila podeljenih državnih štipendij, so te štipendije še vedno najštevilčnejše
med vsemi podeljenimi štipendijami. Medtem je število prejemnikov Zoisovih štipendistov
relativno konstantno (razen opaznega povečanja v šolskem letu 2009/2010 in zmanjšanja

5

Nagy, Mirt: Zoisovo štipendiranje na Zavodu RS za zaposlovanje, letna poročila 2008/2009,
2009/2010 in 2010/2011.
6
Podatki za sofinancirane kadrovske štipendije (posredno ali neposredno sofinanciranje) niso
dokončni, saj so razpisi za leto 2013/2014 v teku.
7
Podatek o Zoisovih štipendijah, ki vključuje štipendiste sklada za leto 2013, je na dan 13. 2. 2014,
ki se jim v 2013/2014 izplačuje štipendija, nadaljnjim 908 štipendistom pa štipendijsko razmerje
miruje in se jim štipendija ne izplačuje, pri čemer pa postopki še niso v celoti zaključeni, tako da
bosta končni številki predvidoma višji.
8
Med druge štipendije so zajete občinske štipendije in tudi štipendije sklada Ad futura, ki
vključujejo tudi del šolnine, v letu 2010 in 2012 pa tudi štipendije Erasmus.
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v šolskem letu 2012/2013). Število podeljenih kadrovskih štipendij se iz leta v leto manjša,
v letu 2012 je upadlo za 13,7 % glede na prejšnje leto, in sicer predvsem zaradi upada
števila nesofinanciranih kadrovskih štipendij (razvidno iz tabele 2).
Tako je število podeljenih kadrovskih štipendij v letu 2012 predstavljajo le še slabih 60 %
štipendij, podeljenih pred desetimi leti. Primerjava podatkov v letu 2012 s podatki
preteklega leta kaže na večje število neposrednih sofinanciranih kadrovskih štipendij, po
letu 2008 je opazen porast drugih vrst štipendij, predvsem na račun štipendij Ad futura za
mednarodno mobilnost.
Graf 4: Gibanje števila vpisanih dijakov in študentov v primerjavi z gibanjem števila
štipendistov v obdobju 2000−2012
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Vir: SURS (2014).

Zbrani podatki iz SURS (prikazuje graf 4) kažejo, da je skupno število dijakov in študentov
v letu 2012 padlo na najnižjo raven v zadnjih dvanajstih letih, in sicer se je v primerjavi z
letom 2000 znižalo za 9 %, glede na leto 2005, ko je bilo največ vpisanih, pa se je znižalo
kar za 17 %. Število štipendistov se je od leta 2000 do 2004 gibalo približno na enaki
ravni, po letu 2005 in vse do leta 2008 je začelo upadati, po letu 2009 pa skokovito
naraščati in najvišjo raven doseglo leta 2011, ko je bilo 15 % štipendistov več kot pred
desetimi leti. V prerezu podatkov ob koncu leta 2012 je zaznati velik upad v številu
podeljenih štipendij, saj je glede na predhodno leto njihovo število upadlo za skoraj 40 %.
Velik upad je zlasti opazen pri dijakih, kjer je bilo 74,4 % manj podeljenih državnih
štipendij. Raziskava je predhodno pokazala, da je to posledica spremenjene zakonodaje
na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki je ukinila državne štipendije
mladoletnim dijakom. Ob pregledu deleža, ki ga predstavljajo podeljene štipendije, se
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delež štipendij znižuje (z izjemo Ad futura štipendij), deloma na račun zmanjševanja
generacij in deloma kot posledica poostrenih ukrepov države.
V šolskem letu 2012/2013 je finančno podporo za študij v obliki štipendije prejemalo 24
% vseh dijakov in študentov. V letu 2007/2008 je bilo prvič zaznati tudi manjše število
vlog študentov. Delno je razlog za manjše število vlog generacijski upad, saj se je najprej
zniževalo število vlog dijakov, študentov pa naraščalo (MDDSZ, 2010, str. 2−3).
Število kadrovskih štipendij se je »v letih od 1990 do 2001 zniževalo od dobrih 30.000 na
približno 7.000, ko se je upadanje umirilo. Ta gibanja so odraz stanja gospodarstva,
propada velikih podjetij, visoke brezposelnosti v devetdesetih letih, ko je ostalo precej
manj delodajalcev, ki so še vedno vztrajali in verjeli, da je treba vlagati v bodoče kadre«
(MDDSZ, 2010, str. 4).
Graf 5: Število podeljenih kadrovskih štipendij v letih od 2008 do 2012
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Vir: SURS (2014).

V šolskem letu 2010/2011 se je število kadrovskih štipendij v Sloveniji znižalo tako pri
dijakih kot pri študentih in je v primerjavi s šolskim letom 2007/2008 (torej pred začetkom
uporabe ZŠtip) skoraj za četrtino manjše. Očitno je torej, da določila starega zakona o
štipendiranju, s katerim si je zakonodajalec zastavil cilj spodbuditi podeljevanje kadrovskih
štipendij, v tem delu niso dajala želenih rezultatov. To je razvidno tudi iz strukture
kadrovskih štipendistov, saj jih je med njimi večina (dve tretjini) takšnih, ki niso
sofinancirani (neposredno preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ali
preko regijske štipendijske sheme), čeprav se je njihovo število od leta 2008 razpolovilo,
kar je deloma tudi posledica gospodarske recesije, ki so jo podjetja občutila že v letu 2009
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(graf 5). Zaradi pomanjkanja analitičnih podlag ni moč opredeliti razlogov in motivov,
zakaj se delodajalci raje odločajo za podeljevanje kadrovskih štipendij brez sofinanciranja
iz javnih sredstev. Predvideva se, da je razlog v bolj enostavnem postopku sklenitve
štipendijske pogodbe in manjših obveznostih delodajalca (višina štipendije, obveznosti
zaposlitve).
Raziskava kaže, da stanje na področju kadrovskega štipendiranja v Sloveniji ni usmerjeno
v dolgoročno načrtovanje razvoja kadrov. Avtorji analize štipendiranja (Nagy, 2008, str. 5)
ugotavljajo, da lahko razloge za takšno politiko podjetij iščemo v poslabšanju
gospodarskih razmer in veliki ponudbi kadra med iskalci zaposlitve, zaradi česar podjetjem
ni potrebno vlagati dodatnih finančnih sredstev v razvoj človeških virov.

3.5 VIŠINA ŠTIPENDIJ
Štipendija poleg dohodkov plačanega študentskega dela in prispevkov staršev predstavlja
enega od virov sredstev z višjimi zneski (približno več kot 200 EUR na mesec). Večina
študentov ne prejema nobene štipendije ali posojila, saj je med vsemi študenti manj kot
petina (okrog 20 %) študentov, ki prejemajo vsaj eno vrsto štipendije. Glede na višino
štipendij ugotavljajo, da jih približno dve tretjini prejema štipendijo v najnižjem
zneskovnem razredu (do 200 EUR). Zato je razumljivo, da večina prihodkov študentov
predstavlja plačano delo preko študentskih servisov (Nekrep in dr., 2010, str. 20)
Povprečne višine štipendij se letno povečujejo glede na rast cen po Zakonu o usklajevanju
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Najvišje zneske
izplačanih štipendij prejemajo kadrovski štipendisti, ki so v povprečju v letu 2013 prejeli
300 EUR mesečne štipendije, in stari Zoisovi štipendisti z nekaj manj kot 300 EUR.
Povprečna državna štipendija pa je bila v letu 2013 v višini 193,91 EUR (tabela 3). Prve
večje spremembe se za nove štipendiste pričakujejo z letom 2014 zaradi novega ZŠtip-1,
ki določa nove, drugačne načine izračunavanja višine štipendij.
Tabela 3: Študenti in dijaki štipendisti po višini povprečne mesečne štipendije
2010

2011

2012

2013

Kadrovske štipendije, sofinancirane posredno

294,04

304,75

296,96

310,05

Kadrovske štipendije, sofinancirane
neposredno

267,15

292,46

285,14

ni podatka

Državne štipendije

157,99

161,10

182,21

193,91

Zoisove štipendije

200,93

195,18

141,12

159,70

Zoisove štipendije ZRSZ

225,65

282,37

311,61

296,36

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

219,72

202,48

204,95

118,80

Vir: MDDSZ (2014).

33

4

FINANCIRANJE ŠTIPENDIJSKE POLITIKE

Cilj večine držav Evropske unije je hitro razvijajoča družba, ki temelji na znanju, kar je
tesno povezano z zasledovanjem ciljev lizbonske strategije. Z merjenjem razvoja in
napredka države se vse intenzivneje ukvarjajo številne institucije in posamezniki (Bevc,
2005, str. 1). Za države je tako v zadnjem času strateškega pomena merjenje razvoja
formalnega izobraževanja in drugih oblik prenosa znanja, vse z namenom bolj
učinkovitega in uspešnejšega izvajanja izobraževalne politike v prihodnje (Bevc, 2009, str.
1).
Eden od izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija, so naraščajoči stroški za področje
vzgoje in izobraževanja. Naraščajoči stroški so povezani z vse večjim številom vključenih v
obvezno in srednješolsko izobraževanje, podaljševanjem šolanja na visokošolski ravni oz.
v daljšem življenjskem obdobju posameznika. Neposredno z navedenim pojavom je
povezano vprašanje, kakšna in v kolikšni meri je vloga države pri zagotavljanju pogojev za
izobraževanje in šolanje, kakšno je razmerje izobraževanja med javnim in privatnim
dobrim. Poraja se tudi vprašanje, ali je podaljševanje izobraževanja v nedoločen čas sploh
še potreba gospodarstva, posameznika in družbe (Barle in Trunk Širca, 2010, str. 24).
Celebičeva ugotavlja (2013, str. 39), da so celotni javni izdatki za izobraževanje še naprej
razmeroma visoki. Glede na leto 2005 so bili v letu 2012 javni izdatki na srednješolski
ravni manjši (manjše število vpisanih), višji pa na terciarni ravni izobraževanja (večje
število vključenih). Po mednarodnih podatkih za leto 2009 so javni izdatki za
izobraževanje v Sloveniji bili nekoliko višji od evropskega povprečja, kar je povezano z
visokim deležem vključenosti mladih predvsem v terciarno izobraževanje in načinom
financiranja izobraževanja. V nadaljevanju navajajo, da je delež zasebnih izdatkov za
izobraževanje nižji od povprečja EU (podatki za leto 2009), predvsem kot posledica
nizkega deleža zasebnih izdatkov za terciarno izobraževanje. »Slovenija je namreč ena
redkih držav, v kateri le majhen del študentov (zgolj izredni) plačuje šolnine.« (Celebič,
2013, str. 39).
Po podatkih publikacije National student fee and support systems (European Commission,
2013) podobno kot v Sloveniji šolnin ni na Norveškem, Danskem, Švedskem, Finskem in v
Avstriji. V Sloveniji so k plačilu šolnine zavezani le izredni študenti, podobno kot na
Danskem. Celebičeva (2013, str. 39) meni, da je način za znižanje javnih izdatkov in
povečanje izdatkov na udeleženca možen z uvedbo šolnin. Šolnine so lahko tudi sredstvo
za večjo učinkovitost študija. Vendar poudarja, da bi morebitno uvedbo šolnin moral
spremljati tudi vzpostavljen ustrezen sistem študijskih pomoči, kot ga poznajo države, ki
imajo razvit in uspešen sistem finančne podpore mladim.
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Izhodiščno razmišljanje Cepca in Raškoviča (2012, str. 179−180) o modelu sistema
financiranja terciarnega izobraževanja lahko uporabimo tudi v modelu financiranja
štipendijske politike, in sicer da mora vsak model (sistem) financiranja zadostiti trem
temeljnim zahtevam: zadostnost sredstev, učinkovitost in pravičnost. Zadostnost
opredeljujeta v obsegu virov sredstev, medtem ko učinkovitost in pravičnost določata tako
glede na vire kot tudi na porabo sredstev. Temeljne zahteve se nanašajo na financiranje
izobraževalnih institucij in finančne podpore študentom, saj sta ti dve področji
medsebojno povezani in prepleteni. V okviru problematike zadostnosti sredstev se na eni
strani postavlja vprašanje količine potrebnih sredstev za visoko šolstvo za masovno in
hkrati kakovostno izobraževanje ter na drugi strani, kako zagotoviti potrebna sredstva. V
nadaljevanju ugotavljata, da »danes nobena država na svetu več ne zmore z državnimi
sredstvi zagotavljati toliko in tako kakovostnega izobraževanja, kot si ga želijo njeni
prebivalci. Vprašanje zadostnosti torej ni več vprašanje o izključnem financiranju iz javnih
blagajn, ampak vprašanje, kolikšen del sredstev za izobraževanje naj javne blagajne še
prispevajo in kako financirati tisto, kar država več ne zmore. Večina strokovnjakov, kot
rešitev tega vprašanja, priporoča povečanje deleža drugi virov (diverzifikacija sredstev),
pri tem še zlasti deleža študentov«. (Cepec in Raškovič, 2012, str. 179−180).
Avtorja (Cepec in Raškovič, 2012, str. 191−192) kot razloge za privatno financiranje
terciarnega izobraževanja (tudi v obliki šolnin študentov) navajata:
• študentje bolje vrednotijo svoje izobraževanje in hitreje zaključijo študij, kadar morajo
zanj plačati;
• študentje so takrat bolj pozorni na kakovost izobraževanja, kar spodbuja učinkovitost
pri alokaciji sredstev;
• privatno financiranje veča pravičnost izobraževanja v kombinaciji z ustreznimi
mehanizmi pomoči študentom;
• doseganje temeljnega cilja financiranja, kot je zadostnost finančnih sredstev ob hkratni
veliki vključenosti mladih v terciarno izobraževanje.
Bejaković (2009, str. 229−230) je prav tako mnenja, da se z uvajanjem šolnin lahko
pokrijejo stroški terciarnega izobraževanja, saj bi z njimi lahko spodbudili neuspešen in
dolgo časa trajajoč študij študentov, ki predstavljajo velik delež celotne šolajoče
populacije. Na ta način bi dosegli večjo zavzetost za učenje in čimprejšnje dokončanje
študija. V mnogih državah, ki so uvedle šolnine za študij, se je pokazalo, da so se študenti
z nižjega družbenega sloja vpisovali v krajše in cenejše programe izobraževanja, pri
katerih je verjetnost neuspeha manjša, na drugi strani pa se otroci iz dobro situiranih
družin vpisujejo v dražje in dolgotrajnejše programe izobraževanja.
Raziskava v nadaljevanju kaže, da je Nizozemska primer prakse, ki je uvedla šolnine za
terciarno raven izobraževanja, sočasno pa z ustreznimi mehanizmi financiranja študentom
zagotavlja finančno podporo pri študiju. Ob vse večjem pomanjkanju javnih sredstev na
35

terciarni ravni izobraževanja in predvsem z namenom večje učinkovitosti izobraževanja
(skrajšanja dobe izobraževanja oz. hitrejšega zaključka študija) in večji kakovosti
diplomantov, bi bilo morda dobro razmisliti v smeri zasebnega financiranja, vendar le ob
ustrezni zagotovitvi finančne podpore ob študiju (npr. nepovratnih štipendij), predvsem
študentom, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja.
Štipendijska politika je del politike izobraževanja, trga dela in socialne politike. Prejšnji
sistem štipendiranja je področje državnih štipendij urejal v dveh zakonskih aktih, in sicer v
ZŠtip in ZUPJS. ZUPJS je mladoletnim dijakom ukinil pravico do pridobitve državne
štipendije in jih nadomestil z otroškimi dodatki, za katere se je kasneje izkazalo, da
predstavljajo neprimeren in nezadosten finančni instrument za pridobivanje višje ravni
izobrazbe (ŠOS, 2012, str. 13). Kot ugotavlja raziskava v nadaljevanju, takšen model
imata Danska in Švedska, ki glede na izkušnje dosega dobre rezultate.
Prvotno so se sredstva iz koncesijskih dajatev, namenjena štipendijam, zbirala pri Javnem
skladu RS za razvoj kadrov in štipendije. Z namenom zagotovitve zadostnega obsega
sredstev za štipendije, se je z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.
40/2012) maja 2012 ustanovil proračunski sklad, kamor so se prenesla vsa sredstva,
namenjena štipendijam. S proračunskim skladom upravlja MDDSZ. V njem se zbirajo
sredstva, ki so namenjena za (so)financiranje vseh štipendij, ki se podeljujejo na podlagi
ZŠtip-1 (državne, Zoisove, kadrovske in druge štipendije, ki jih podeljuje država). Viri
sredstev oz. financiranja proračunskega sklada so:
• dajatve iz študentskega dela,
• drugi prihodki iz javnih sredstev,
• sredstva evropskih strukturnih skladov in
• donacije (MDDSZ, 2014 in Vlada RS, 2014).
Koncesijsko dajatev obračunavajo posredniki študentskega dela od prejemkov, izplačanih
za občasna in začasna dela študentov in dijakov. Pred uveljavitvijo ZUJF se je od zneska,
ki ga je zaslužil dijak ali študent, plačala 12 % koncesijska dajatev, njen znesek pa se je
po različnih deležih porazdelil med študentske servise (37 %) in Študentsko organizacijo
Slovenije (37,5 %). Preostanek (25,5 %) je bil namenjen za štipendije. Zakon o dodatni
koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in
dijakov, je določal še posebno 2 % dajatev, ki je bila namenjena predvsem izgradnji
študentskih domov. Skupaj so znašale dajatve na študentsko delo torej 14 % (MDDSZ,
2014). Z uveljavitvijo ZUJF se je z namenom zagotavljanja višjega obsega sredstev za
štipendije koncesijska dajatev zvišala na 23 oz. 25 %, če upoštevamo prej omenjeno 2 %
dajatev, je ta ostala nespremenjena. Celoten delež iz koncesijske dajatve je namenjen
štipendiranju.
Koncesijske dajatve so od 1. januarja 2013 porazdeljene med (MDDSZ, 2014):
• proračunski sklad MDDSZ (67 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve);
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• Študentsko organizacijo Slovenije (16,5 % sredstev za delovanje) in
• študentskimi servisi (16,5 % sredstev za delovanje).
Po novi delitvi koncesijske dajatve se je zmanjšal delež sredstev za delovanje Študentske
organizacije Slovenije, in sicer s 37,5 % na 16,5 %, prav toliko tudi študentskim servisom.
V proračunski sklad gre sedaj večji delež sredstev, in sicer 67 % koncesijskih dajatev.
Organizacije, ki posredujejo začasna in občasna dela dijakom in študentom, torej
obračunavajo 23 % koncesijsko dajatev od prejemkov, izplačanih tem osebam.
Organizacije nakazujejo v proračunski sklad ministrstva sredstva iz koncesijske dajatve za
sofinanciranje štipendij.
Pri Združenju delodajalcev Slovenije menijo, da se je z zvišanjem koncesijske dajatve
študentsko delo za delodajalca podražilo za nekaj manj kot 11 %, kar vodi posledično v
upad najemanja študentskega dela. Država je breme zvišanja koncesijskih dajatev tako
prenesla na delodajalce. Študentsko delo ne zagotavlja varnega položaja študentov, zato
je naloga države, da s primerno štipendijsko shemo uredi položaj mladih (Mladina, 2012).
Slovenski sistem financiranja štipendijske politike potrebuje boljšo sistemsko ureditev, saj
se je v zadnjih letih politika financiranja dodatno razdelila z uveljavitvijo ZUJF, ki je podal
podlago za ustanovitev proračunskega sklada za štipendiranje na MDDSZ. Področje do
sedaj ni bilo urejeno na ustrezni ravni, kar se je odražalo v večkratnih spremembah
sredstev, namenjenih za državne in Zoisove štipendije (ŠOS, 2012, str. 13).

4.1 POMEN IN VPLIV FINANČNIH SPODBUD ZA IZOBRAŽEVANJE
Analitiki ugotavljajo, da se na Nizozemskem kljub postopoma naraščajoči višini šolnin, še
posebej po letu 1986, različni kazalniki socialno ekonomskih ozadij odražajo v precejšnjem
znižanju neenakosti od leta 1980. Nadalje ugotavljajo, da je to lahko posledica reform v
smeri zagotavljanja neposredne finančne podpore študentom. Postavlja se vprašanje
resnične vloge šolnin in finančne podpore študentom pri zagotavljanju dostopa do
visokošolskega izobraževanja, z namenom da bi razvili boljše modele financiranja visokega
šolstva, ki vsebujejo ekonomske in socialne vidike učinkovitosti in enakosti (Mateju in dr.,
2005, str. 18−19).
Avtorja empirične analize o najemu posojil med študenti ugotavljata, da le majhen delež
študentov na Nizozemskem najame posojilo za študij, kot podporne finančne oblike za
študij. Namesto tega se veliko študentov preživlja tako, da se zaposlijo za krajši delovni
čas. Problem nastaja, ker ta delovna mesta niso povezana z njihovim področjem študija in
zahtevajo nizko raven usposobljenosti. Hkrati veliko študentov ne zaključi študija v
obdobju štirih let (kolikor običajno traja izobraževanje), vendar se čas študija podaljša za
dodatno leto ali dve. Vlada zato išče načine, da bi študentje v večjem številu najemali
posojila, da bi porabili manj časa za delo in več za sam študij. Rezultati raziskave kažejo,
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da se študenti iz družin z višjimi dohodki zadolžujejo manj v obliki posojil, ker dobijo večjo
podporo pri svojih starših. Višina zaslužka prav tako vpliva na odločitev o zadolževanju.
Nepripravljenost študentov za najem posojil je tudi v njihovem odnosu do tveganja.
Nizozemska shema finančne pomoči določa, da morajo študenti odplačati svoje študijske
dolgove v fiksnih obrokih v obdobju 15 let, pod pogojem, da njihov letni dohodek presega
določeno višino (Oosterbeek in Van den Broek, 2006, str. 13−14).
Vossensteyn (2008, str. 41) navaja, da študenti na Nizozemskem že od leta 1945
plačujejo enotno šolnino za študij na visokošolskih oz. univerzitetnih programih.
Zagovorniki šolnin so prepričani, da je namen šolnin pokriti visoke stroške visokošolskega
izobraževanja, kar posameznega študenta dolgoročno nagrajuje (tako denarno kakor tudi
nedenarno). Nasprotniki pa zagovarjajo prepričanje, da šolnine znižajo dostopnost do
visokošolske izobrazbe tistim mladim, ki prihajajo iz nižjih socialno ekonomskih okolij.
Nizozemska vlada je tako sprejela kompromis, ki vključuje zmerno letno povišanje šolnine,
skupaj s sistemom finančne podpore študentom z nižjimi dohodki.
Nov in relativno radodaren sistem finančne pomoči študentom je bil izveden z zakonom o
financiranju študija v letu 1986. Ta sistem je preoblikoval vse posredne oblike pomoči (kot
so davčne olajšave in družinski dodatki) v neposredno obliko pomoči študentom. Sistem
vzpostavlja kompromis med dostopom študentov do visokošolskega izobraževanja in
finančne neodvisnosti, preglednosti in enostavnosti sistema. Glavne značilnosti sistema
(Vossensteyn, 2008, str. 42):
• osnovna štipendija: za redne študente, odvisno ali živijo sami ali s starši;
• dodatna štipendija: odvisna od višine dohodkov staršev;
• posojila z nižjo obrestno mero od tržne.
De Jong in dr. (1991) v Vossensteyn (2008, str. 43−44) ocenjujejo, da bi z uvedbo
razmeroma velikodušnega sistema finančne podpore v letu 1986 lahko pričakovali, da se
bo povečal dostop in udeležba v visokošolskem izobraževanju, čeprav je bil namen
zagotoviti enak dostop za vse mlade, ne glede na njihova socialno ekonomska ozadja.
Opravljene so bile številne študije z namenom ugotoviti izbiro študenta oz. vedenje
študentov, ki so vključevale razmerje med finančno podporo in vpisom. Rezultati teh
študij kažejo, da ni jasne povezave med spremembami v finančni pomoči in številu
študentov. Raziskovali so tudi vpliv poslabšanja finančne podpore študentom, zlasti v letih
1990, in njen vpliv na dostop do visokošolskega izobraževanja. Pričakovati je, da bo prišlo
ob delitvi stroškov za študij do postopnega premika, ki bo pripeljal do sprememb v odnosu
študentov do vpisa, kot npr. nižja udeležba, izbira cenejših (krajših) ali lažjih študijskih
programov ali pa boljši študijski uspeh. Študenti se namesto najema posojila raje odločijo
za zaposlitev s krajšim delovnim časom, ki jim omogoča izboljšanje življenjskega
standarda in s katerim se izognejo kopičenju dolgov, kot je to v primeru najema posojila.
Simulacijski model je pokazal, da bi tudi znatno povečanje šolnine komajda vplivalo na
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število vpisov, razen za študente iz nižjih socialno ekonomskih družin. Raziskava iz leta
2000 je pokazala, da študenti ne bi spremenili svojih preferenc v primerih, kjer bi se
šolnine zvišale ali znižale za 450 EUR. Nekatere simulacijske študije so se ukvarjale tudi s
problemom upadanja interesa na področju znanosti in tehniških ved. Zanimive so
ugotovitve, da zagotovitev zaposlitve po zaključku študija in višja plača imata večji vpliv
pri pridobivanju dodatnih študentov, kakor pa ukrepi povečanja višine štipendije ali
zmanjšanja šolnine. Raziskovalci ugotavljajo, da so vse študije, ki so bile opravljene v
različnih obdobjih, prišle do enakega zaključka, in sicer, da na izbiro oz. odločitev študenta
velikost finančnih spodbud ne vpliva v zadostni meri (razen za študente iz prikrajšanih
skupin).
Prav tako Vossensteyn in De Jong (2006, str. 237) z drugo študijo ugotavljata, da
nefinančni dejavniki veliko bolj vplivajo na odločitev za izobraževanje kot finančni
dejavniki. Motivacija mladih, izobrazba staršev, spodbudno okolje, možnosti zaposlitve v
prihodnosti so veliko bolj pomembni dejavniki kot le finančne spodbude.
Tovrstne ugotovitve lahko načrtovalcem politik pomagajo pri oblikovanju sistema spodbud
mladim za izobraževanje. To področje zahteva celostno obravnavo, ki ne zajema le
finančnih parametrov, temveč je potrebno upoštevati tudi nematerialne dejavnike.

4.2 STRUKTURA IN VIRI FINANCIRANJA
Sredstva za štipendije se zagotavljajo iz:
• proračuna Republike Slovenije;
• namenskih sredstev proračunskega sklada MDDSZ;
• namenskih sredstev Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ter
• sredstev Evropskega socialnega sklada Evropske unije (10. člen ZŠtip-1).
ZŠtip-1 ne opredeljuje natančno, iz katerega vira se financirajo posamezne vrste štipendij
in torej dopušča financiranje iz katerega koli ali več zgoraj navedenih virov. Študentska
organizacija Slovenije je k predlogom sprememb zakona o štipendiranju (2010, str. 14)
podala predlog, da bi bilo primerneje, da bi zakon definiral vire financiranja za posamezne
vrste štipendij, ki bi dopuščal možnost prenašanja sredstev med posameznimi postavkami
in torej financiranje posameznih štipendij tudi iz ostalih navedenih virov.
Po podatkih MDDSZ se iz proračuna Republike Slovenije zagotavljajo sredstva za:
• državne štipendije,
• Zoisove štipendije,
• štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter
• štipendije za deficitarne poklice.
Namenska sredstva proračunskega sklada MDDSZ in Javnega sklada RS za razvoj kadrov
in štipendije (sklad) se zagotavljajo za vse vrste štipendij, ki jih podeljuje in sofinancira
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sklad. Sredstva Evropskega socialnega sklada so namenjena za štipendije za deficitarne
poklice in za sofinanciranje neposrednih in posrednih kadrovskih štipendij, ki jih
dodeljujejo delodajalci ter za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem.
Višina zbranih sredstev v proračunskem skladu MDDSZ iz naslova koncesijskih dajatev je
odvisna od količine opravljenega študentskega dela. Sredstva za štipendije se načrtujejo
tudi v državnem proračunu Republike Slovenije, ki krije razliko sredstev, potrebnih za
štipendije.
Praksa pri izvajanju posrednih kadrovskih štipendij, ki jih izvajajo nosilci regijskih
štipendijskih shem in kjer se sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij zagotavljajo iz
virov Evropskega socialnega sklada, je pokazala, da so za izvajanje sheme značilna stroga
navodila Evropskega socialnega sklada. Kot ugotavljajo tudi pri Študentski organizaciji
Slovenije (2010, str. 14), je za operacije, financirane iz virov Evropskega socialnega
sklada, značilno, da so podvržene dolgim in zamudnim postopkom pri poročanju in veliki
administrativni zahtevnosti (zahtevno poročanje v sistem spremljanja ISARR, planiranje
sredstev za daljše obdobje). Slovenska politika štipendiranja bi morala v pravnih aktih
natančno razmejiti, katerim pravilom bodo določeni viri podvrženi.
»Ločenost sredstev omogoča večjo fleksibilnost (izplačilo avansov, manj zahtevno
poročanje, brez dolgoletnega napovedovanja potrebnih sredstev, krajši roki pri izplačilu
zahtevkov).« (ŠOS, 2010, str. 14). Razpoložljiva sredstva Evropskega socialnega sklada se
postopoma zmanjšujejo, kar bo zahtevalo ponovno iskanje možnosti virov financiranja za
kadrovske štipendije, predvidoma iz koncesijskih sredstev, v celoti ali pa kot manjkajoči
del k sredstvom Evropskega socialnega sklada (ŠOS, 2010, str. 14).

4.3 OCENA DELOVANJA SISTEMA ŠTIPENDIRANJA
Nov zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) je pričel veljati v začetku leta 2014. Prve ocene
uspešnosti in učinkovitosti prenovljenega sistema bo možno vrednotiti šele po določenem
času uporabe v praksi in ob prvih uradnih statističnih podatkih. Raziskava je zato omejena
na uspešnost in učinkovitost dosedanjega sistema štipendiranja, ki je to področje urejal v
okviru Zakona o štipendiranju iz leta 2007.
Glavni cilji ZŠtip so bili (ŠOS, 2012, str. 7):
• povečati število štipendistov;
• stimulirati socialno šibkejše otroke za šolanje in študij;
• poenotenje in večja transparentnost sistema štipendiranja;
• podpreti delovanje sistema enotnih regijskih štipendijskih shem;
• aktivirati človeške vire s pomočjo štipendiranja tako, da se zagotovi gospodarstvu
ustrezno kvalificirane kadre;
• spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki izboljšujejo zaposljivost.
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4.3.1

USPEŠNOST IZVAJANJA POLITIKE ŠTIPENDIRANJA

Področje štipendijske politike se je vse od svojih začetkov soočalo s številnimi
pomanjkljivostmi in nepravilnostmi pri izvajanju. To področje je prioritetno področje
države v zadnjem desetletju, saj je bilo deležno številnih reform in dopolnitev.
Predstavniki Študentske organizacije Slovenije poudarjajo (2012, str. 2), da število
podeljenih štipendij kakor tudi višina načrtovanih sredstev za štipendije glede na dejanske
potrebe v preteklosti ni zagotavljalo več zadovoljivega materialnega položaja dijakom in
študentom, zaradi česar se morajo posluževati študentskega dela kot oblike socialnega
korektiva.
Izvajanje sklenjenih pogodb o štipendiranju v okviru sofinanciranih kadrovskih štipendij je
po informacijah izvajalcev v preteklosti potekalo z nekaj težavami, ki so izhajale iz pravne
oblike nosilcev štipendijskih shem. Le-ti niso nosilci javnih pooblastil in kot taki ne
postopajo po ZUP, prav tako pa ZŠtip njihovo vključenost v izvajanje sheme ni posebej
opredeljeval. Težave so se pokazale predvsem ob prekinitvah štipendijskih razmerij.
Primeri sodne prakse oziroma pritožb, ki so jih nosilci štipendijskih shem odstopili
drugostopenjskemu organu, so največkrat: neizpolnjevanje pogoja zaposlitve in vračilo
štipendije. Primer sodne prakse Vrhovnega sodišča RS9, po katerem je sodišče obrazložilo,
da izvajalec štipendijske sheme z izpodbijanim sklepom ni odločal z upravnim aktom v
okviru izvrševanja upravne funkcije na podlagi norm javnega prava (saj za to nima
javnega pooblastila), ampak je posegla v (tristransko) pogodbeno štipendijsko razmerje.
Štipendistka se namreč ni zaposlila pri delodajalcu, zato je nosilec sheme s sklepom
vzpostavil vračilo štipendij. Čeprav je nosilec sheme z Javnim skladom RS za razvoj kadrov
in štipendije ter MDDSZ sklenil tristransko pogodbo o sofinanciranju, to ne pomeni, da je s
tem pridobil javna pooblastila za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave, saj se tako
javno pooblastilo na podlagi drugega odstavka 121. člena Ustave RS lahko pridobi samo z
zakonom. Sodišče je odločilo, da je delovno sodišče pristojno za odločanje v individualnih
delovnih sporih o kadrovski štipendiji. Izpodbijani sklep namreč posega v razmerje vseh
treh pogodbenih strank, torej posega tudi v položaj delodajalca in v njegovo razmerje do
tožnice kot štipendistke.
ZŠtip tudi z vidika materialnih kakor tudi postopkovnih določb ni celovito urejal področje
kadrovskega štipendiranja, saj posameznih vsebinskih sklopov ni zajemal. Predstavljal je
le začetni korak pri vzpostavitvi enotnega sistema štipendiranja v državi, za katerega se je
po letih izvajanja pokazalo, da ne ustreza dinamičnim razmeram na področju
izobraževanja in trga dela. Na MDDSZ so tako v sodelovanju s socialnimi partnerji in
ključnimi deležniki na tem področju pričeli s pripravo novega, celovitejšega zakona o
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Odločba: Sklep/Upr 1/2013.
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štipendiranju, kar je omogočilo začetek procesa priprave, prepoznavanja problemov in
priprave strateških izhodišč, ki so se pojavljala tekom izvajanja štipendijske politike v
okviru ZŠtip (ŠOS, 2010, str. 5).
Na MDDSZ so ob pripravi novega ZŠtip-1 sprva predvidevali ukinitev otroških dodatkov za
osebe, starejše od 18 let, in odpravo državne štipendije za mladoletne dijake.
Nadomeščanje državnih štipendij mladoletnim šolajočim osebam z otroškimi dodatki
socialni partnerji niso sprejeli, saj so mnenja, da so državne štipendije pomemben socialni
transfer v funkciji zagotavljanja osnovnih finančnih sredstev v obdobju šolanja. Pogajanja
med socialnimi partnerji so omogočila, da do realizacije tovrstnega ukrepa ni prišlo. ZUPJS
je hkrati določil, da se cenzus za pridobitev državne štipendije dvigne, in je tako omogočil
povečanje števila upravičencev do državne štipendije. Pri Študentski organizaciji Slovenije
so mnenja, da je bil dohodkovni cenzus v preteklosti prenizek in ni mogel zajeti dovolj
velikega števila šolajočih mladih iz socialno šibkejšega okolja (ŠOS, 2010, str. 6). Število
podeljenih državnih štipendij je zaradi strožjih zakonodajnih pogojev v zadnjih dveh letih
upadlo za več kot polovico. Vendar si mora država prizadevati povečati število
upravičencev in mladim iz materialno šibkejših družin zagotavljati osnovna finančna
sredstva za pokrivanje življenjskih stroškov v času šolanja.
Praksa Zoisovih štipendij iz predhodnih let je pokazala, da so samo osnovne šole dejansko
pospešile uvajanje novega koncepta z namenom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v
devetletni osnovni šoli. Na srednjih šolah ter višjih/visokih šolah sistem odkrivanja in
prepoznavanja nadarjenih oseb ni deloval celovito in se je izvajal prepočasi (ŠOS, 2010,
str. 6 in ŠOS, 2012, str. 5). Država si mora prizadevati, da bo nadarjene skozi celoten
proces in na vseh ravneh izobraževanja identificirala, dodatno spodbujala in spremljala ter
ustvarjala spodbudno okolje za nadaljevanje študija mladih nadarjenih.
Štipendiranje v obliki kadrovskih štipendij zagotavlja mladim takojšen prehod na trg dela
ter pridobivanje praktičnih, delovnih izkušenj v času šolanja, podjetja pa spoznajo bodoče
sodelavce. Izvajanje politike kadrovskih štipendij je pokazalo, da sistem kadrovskega
štipendiranja potrebuje spremembe. Kadrovskim štipendijam je potrebno vrniti ugled in jih
z različnimi instrumenti in ukrepi narediti privlačnejše za delodajalce.
Na primeru regijske štipendijske sheme za Podravje je bila v začetku leta 2014 izvedena
analiza delovanja v šolskih letih od 2008/2009 do 2013/2014 (Marošek, 2014, str. 37).
Avtorica ugotavlja, da je shema »nedvomno prispevala k povečanju informiranosti
delodajalcev, lokalnih skupnosti in gospodarstva v Podravski regiji o možnostih za
kadrovsko štipendiranje ter spodbudilo podjetja, da so se vključila v shemo in s tem tudi
posredno k dolgoročnejšemu načrtnejšemu razvoju kadrov. Prav tako je shema okrepila
stik med razvojnimi institucijami in podjetji in omogočila vpogled v razmere gospodarstva
regije in potrebe po kadrih«.
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Rezultat podravske štipendijske sheme je v večjih zaposlitvenih možnosti mladih v regiji, s
svojim delovanjem je shema prispevala k vračanju dijakov in študentov iz univerzitetnih
središč nazaj v regijo. Delodajalci z vključitvijo v shemo omogočajo dodatna delovna
mesta mladim po zaključku študija, na drugi strani pa načrtujejo kader za nadaljnji razvoj
in poslovanje. Shema je ključnega pomena zlasti za manjše lokalne skupnosti, saj
omogoča odpiranje novih delovnih mest, kjer je ponudba le-teh že tako majhna (Marošek,
2014, str. 37).
Na uspešnost izvajanja regijskih štipendijskih shem je prav gotovo deloma vplivala
gospodarska in finančna kriza. Pokazala se je v padcu potreb po kadrovskih štipendijah in
kasnejših prekinitvah že sklenjenih pogodb zaradi nezmožnosti zagotavljanja zaposlitve po
zaključku šolanja (tudi zaradi stečajev, likvidacije, prisilne poravnave) (Marošek, 2014, str.
38). Izvajanje sheme je pokazalo, da je ponudba določenih iskanih profilov problematična,
saj se za posamezne profile prijavi zelo malo kandidatov ali pa za posamezno razpisano
štipendijo ne prejmejo nobene prijave. Zaradi neustreznih profilov na trgu dela glede na
povpraševanje delodajalcev ostajajo sredstva neporabljena.
»Uspešnost regijske štipendijske sheme je tako na področju usklajevanja med ponudbo in
potrebami v regiji omejena in to predvsem, ko gre za profile, za katere je manj zanimanja
pri šolarjih, npr. za poklice s 4. stopnjo izobrazbe. Kadrovska štipendija ni zadosten
instrument, ki bi sam po sebi spodbudil mlade (in njihove starše), da se odločijo za iskane
poklice, ki se morda zdijo manj privlačni oz. jih mladi niti nimajo priložnosti dovolj
spoznati, ko se odločajo o nadaljnjem izobraževanju.« (Marošek, 2014, str. 38).
Izvajalci regijskih štipendijskih shem poročajo, da je bilo doslej črpanje finančnih virov iz
Evropskega socialnega sklada, za namene zagotavljanja sredstev sofinanciranega deleža
kadrovske štipendije, podvrženo administrativno zahtevnim postopkom poročanja, kar je
oteževalo samo delovanje shem in posredno zmanjševalo njihovo učinkovitost. Srečevali
so se s prekinitvami pogodb in vračilom štipendij, najpogosteje iz razloga stečaja ali
likvidacije podjetja.
Interpretacija pogodbenih določil v ZŠtip je bila v posameznih primerih dokaj toga, saj v
primeru, da delodajalec ni mogel izpolniti obveznosti zaposlitve štipendista po zaključku
študija in bi lahko ponudil zaposlitev drug delodajalec v drugi regiji, velja, da pogodbena
obveznost ni izpolnjena in je moral delodajalec vrniti štipendijo. Veljalo je namreč pravilo,
da se mora zaposlitev štipendista realizirati na območju regije, ki je štipendirala dijaka oz.
študenta (Marošek, 2014, str. 40). ZŠtip-1 je omejitev zaposlitve v regiji, v primeru
prenosa obveznosti zaposlitve na drugega delodajalca, odpravil.
Marošek (2014, str. 39) ugotavlja, da se »spremljanje in dostopnost podatkov o
štipendiranju na eni strani ter spremljanju potreb po delavcih na drugi strani zmanjšuje in
vpliva na učinkovito načrtovanje instrumentov podpore razvoju kadrov in zaposlovanju v
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regiji«, kajti nov Zakon o urejanju trga dela je odpravil obvezno prijavo prostega
delovnega mesta na ZRSZ. Predvideva se, da bo ta ukrep otežil odločanje o uresničevanju
ciljev in namena štipendiranja na sploh.
Na podlagi zbranih in obstoječih podatkov o dosedanjem izvajanju štipendijske politike v
Sloveniji, naloga povzema10, da:
• se je kljub začetnim korakom k vzpostavljanju enotnega sistema štipendiranja s prvim
zakonom o štipendiranju iz leta 2007 in njegovo novelo leta 2009, z izvajanjem in
spremljanjem uresničevanja zastavljenih ciljev, pokazalo, da ne sledi intenzivnim
dinamičnim spremembam na področju socialnih transferjev, izobraževanja in trga dela,
saj je področje urejal preveč parcialno;
• je že v prvem letu izvajanja zakona bilo dodeljenih manj državnih štipendij, kot je bilo
načrtovano. Sprememba ključnih členov z novelo zakona v letu 2009 je odpravila
določene pomanjkljivosti in zastavila ugodnejši cenzus za pridobitev državne štipendije,
ki so se v letu 2009 glede na predhodno leto zvišale za 18 %;
• se je število državnih štipendij od sprejema zakona s spremembo cenzusa v letu 2009
ter povečanjem minimalne plače11 v letu 2010 in 2011 ter v letih 2008–2010
povečevalo. Učinek na povečanje v letu 2009 je povečanje cenzusa in poslabšanje
razmer v gospodarstvu, zaradi česar se je število podeljenih državnih štipendij povečalo
s 34.000 na 40.000. V letih 2010 in 2011 se je trend nadaljeval zaradi učinka povečane
minimalne plače, ki se je postopno zviševala in s tem dvigovala višino cenzusa. Ob
koncu šolskega leta 2011/12 se je število državnih štipendij povečalo na 51.441;
• se je v začetku leta 2012 del področja štipendiranja preuredil v ZUPJS12, ki je ukinil
pravico do državne štipendije za mladoletne dijake. Državna štipendija je bila po ZUPJS
uvrščena na četrto mesto denarnih prejemkov, pri postopku ugotavljanja materialnega
položaja pa je ZUPJS upošteval kar trinajst dodatnih dohodkov, ki jih ZŠtip ni
upošteval. ZUPJS je tako odvzel štipendijo 10.823 mladoletnim dijakom, kar je
pomenilo upad državnih štipendij za 25,64 %. Posledično ZŠtip ni dosegel
zastavljenega cilja, da bo stimuliral socialno šibkejše otroke za šolanje in študij. Takšna
procesna ureditev je tako zavrla doseganje zastavljenih ciljev štipendijske politike.
• je eden od ciljev zakona o štipendiranju iz leta 2007 povečati število podeljenih
štipendij, ki bi več mladim omogočale izboljšanje materialnega položaja v času
izobraževanja. Vendar ob pregledu deleža, ki ga predstavljajo podeljene štipendije,
raziskava kaže, da se delež vseh podeljenih štipendij znižuje (z izjemo štipendij za
študij v tujini), deloma na račun manjših generacij in deloma kot posledica poostrenih

10

Povzeto po ŠOS, 2012, str. 5‒14 in ugotovitve raziskave.
Cenzus za pridobitev državne štipendije se je določal na podlagi višine minimalne plače.
12
ZUPJS je za državne štipendije urejal področje uveljavljanja pravice do državne štipendije,
ugotavljanje materialnega položaja, prejemanje in izplačila državne štipendije, vračilo neupravičeno
izplačane državne štipendije, zbirke podatkov ipd.
11
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pogojev štipendijske politike. Določila ZŠtip, s pomočjo katerih si je zakonodajalec torej
zastavil cilj spodbujanja podeljevanja štipendij, v tem delu niso dajala želenih
rezultatov;
je na področju sofinanciranih kadrovskih štipendij v obdobju od 2008 do 2013 zaznati
upad potreb po kadrovskih štipendistih, veliko razpisanih mest za posamezne profile
delodajalci niso mogli zapolniti. Delodajalci so nezadovoljni s kompetencami
diplomantov, na trgu dela prihaja do neusklajenosti potreb po kadrih s ponudbo in
praktičnim znanjem mladih, sredstva namenjena za sofinanciranje kadrovskih štipendij,
so ostala neporabljena. Kljub poizkusom v zadnjih petih letih še ni prišlo do opaznega
izboljšanja povečanja števila podeljenih kadrovskih štipendij. ZŠtip tako ni realiziral cilja
aktiviranja človeških virov s pomočjo štipendiranja, da bi gospodarstvu zagotovil
ustrezno kvalificiran kader;
ZŠtip ni dosegel zastavljenega cilja povečanja podeljenih kadrovskih štipendij, število
drugih vrst štipendij je prav tako ostalo na podobni ravni, na podlagi česar naloga
kaže, da sistemska ureditev v širšem pogledu ni dosegla zastavljenih ciljev;
so regijske štipendijske sheme prispevale k zmanjševanju brezposelnosti v regiji;
je po podatkih Centra RS za poklicno izobraževanje še vedno opazen slabši trend
vpisov mladih v poklicne izobraževalne programe, tako da tudi tukaj sistem
štipendiranja ni bistveno pripomogel k spodbujanju vpisa na področja, ki pospešujejo
gospodarski razvoj in zaposljivost;
je na način podeljevanja štipendij pomembno vplival tudi Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D) iz leta 2012, ki je s
sprejetjem ukinil dodatek za prevoz dijakom in študentom ter subvencijo za prevoz po
ZUPJS in s tem odvzel 27 milijonov EUR iz proračunske postavke za štipendije;
med strukturo pomoči za študij iz javnih sredstev močno prevladujejo štipendije,
vendar je odstotek študentov, ki dobivajo pomoč od države, majhen. V letu 2012 je
znašal nekaj manj kot 24 %;

• na področju Zoisovih štipendij ZŠtip ni pospešil aktivnosti za odkrivanje in delo z
nadarjenimi učenci, dijaki in študenti;

• se je s prenosom pristojnosti za državne štipendije na centre za socialno delo
zagotovila večja transparentnost dodeljenih pravic in enostavnejši dostop do uradnih
evidenc, ki je omogočal hitrejše procese odločanja;

• je ZŠtip omogočil upravičencem do državne štipendije, da kadar koli v šolskem letu
uveljavijo pravico do njene pridobitve.
4.3.2

UČINKOVITOST UPRAVLJANJA POLITIKE ŠTIPENDIRANJA

Učinkovit sistem štipendiranja šolajočim zagotavlja enak dostop do izobraževanja, ki jih ob
tem finančno podpre in omogoča pokrivanje življenjskih stroškov, povezanih z
izobraževanjem. Na prvi pogled so bili, kljub večjemu številu novih štipendistov glede na
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predhodno leto po vpeljavi novega sistema v letu 2007, ki kaže njegove pozitivne učinke,
realizirani cilji bistveno nižji od zastavljenih.
Prvo izvajanje celovitejšega sistema štipendiranja se je pričelo v letu 2008, na podlagi
določil ZŠtip. Snovalci zakona so za prvo leto izvajanja načrtovali povečano število
prejemnikov državnih štipendij za 10.000 upravičencev in povečanje števila Zoisovih
štipendij za 4.000 prejemnikov. Realizacija do januarja 2009 je pokazala povečanje števila
prejemnikov državnih štipendij le za 1.200 (skupaj 36.000 prejemnikov) in povečanje
števila Zoisovih štipendij za 1.700 (skupaj 14.000 prejemnikov) (MDDSZ, 2009, str. 25).
Podatki resornega ministrstva kažejo, da so projekcije in dosedanja poraba sredstev nižja
od dejansko načrtovane pri vseh vrstah štipendij. Pri sofinanciranih kadrovskih štipendijah
nosilci regijskih štipendijskih shem na to nimajo neposrednega vpliva.
Sprejeti proračun za leto 2009 je za potrebe štipendij namenil skupaj 117.787.766 EUR
sredstev za državne in Zoisove štipendije ter Nagrade za trajnostni razvoj. Vendar je vlada
z rebalansom to vrednost znižala na 110.952.946 EUR, kar je imelo za posledico nižji
obseg financiranja štipendij oz. povečanje števila štipendij do konca šolskega leta
2008/2009 le za 8.000. Glede na gospodarsko krizo, odpuščanja zaposlenih in posledično
znižanja dohodkov družin po letu 2008, se je povečalo povpraševanje družin, ki so
sredstva za izobraževanje otrok iskale tudi z vlogami za dodelitev štipendij. Z uveljavitvijo
sprememb ZŠtip v septembru 2009 se je iz naslova povečanja cenzusa na 65 %
minimalne plače na družinskega člana povečalo število prejemnikov državnih štipendij, in
sicer za dodatnih 1.766 upravičencev. V primeru 70 % cenzusa za upravičence iz
enostarševskih družin in za upravičence ali njihove družinske člane s posebnimi potrebami
je štipendijo pridobilo dodatnih 1.654 upravičencev (1.187 dijakov in 467 študentov)
(MDDSZ, 2009, str. 25). Pri Študentski organizaciji Slovenije ugotavljajo (2012, str. 13),
da je »na področju državnih štipendij prvotni predlagani ZUPJS pri svoji napovedi
predvideval povečanje potrebnih sredstev za državne štipendije v letu 2011 z 82.750.000
EUR (39.486 prejemnikov) na 135.731.000 EUR (43.254 prejemnikov) za leto 2012.
Vendar je že Zakon o spremembah in dopolnitvah ZUPJS (v nadaljevanju ZUPJS – A)
namenil za državne štipendije zgolj 86.208.722 EUR za leto 2011«.
Obseg potrebnih sredstev oz. načrtovanih novih podeljenih štipendij za Zoisove štipendije
se določa le za eno leto vnaprej. Podatki kažejo, da se sredstva, namenjena Zoisovim
štipendijam, nižajo, tako je bilo za študijsko leto 2010/2011 za nove Zoisove štipendiste
namenjeno 4.500.000 EUR, za leto 2011/2012 pa je bilo namenjenih le še 3.500.000 EUR
(ŠOS, 2012, str. 14).
Višina namenskih sredstev, ki so pokrivala stroške štipendiranja, se iz leta v leto niža.
Tabeli 4 in 5 prikazujeta skupno vrednost izplačil, ki so bila namenjena posamezni vrsti
štipendije. Iz tabele 4 je razvidno, da so se skupna sredstva, namenjena izplačilu
štipendij, ki jih je urejal ZŠtip, z leti zmanjševala. Tako so se sredstva v letu 2013 znižala
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kar za 30 % glede na leto 2010. Na drugi strani pa so se podeljena sredstva za izvajanje
in financiranje štipendij za študij v tujini močno zviševala (kar je razvidno iz tabele 5).
Tabela 4: Skupna vrednost izplačil v posameznem koledarskem letu po programih
2010
Kadrovske štipendije,
sofinancirane posredno13

2.352.629,72

Kadrovske štipendije,
sofinancirane neposredno14
Državne štipendije15
Zoisove štipendije

16

Zoisove štipendije ZRSZ

2011

2012

2.557.369,93

1.155.164,00

2.878.981,95

1.090.629,00

929.688,00

2013
2.469.384,98
1.160.777,00

73.738.909,83

82.259.763,34

68.045.644,99

53.083.175,29

15.226.614,32

18.390.419,55

20.716.951,73

17.059.440,93

17

15.874.891,49

11.277.822,09

5.569.027,26

2.294.085,49

338.540,00

406.747,00

482.212,00

412.037,00

Štipendije za Slovence v
zamejstvu in po svetu18

SKUPAJ: 108.686.749,40 115.982.750,90 98.622.505,93 76.478.900,69

Vir: MDDSZ (2014).
Tabela 5: Skupna vrednost izplačil štipendij Ad Futura po programih
2010
Raziskovalno sodelovanje
Štipendija za pridobitev izobrazbe
Štipendije za študijske obiske v tujini
Sofinanciranje udeležbe dijakov in
študentov na tekmovanjih v tujini

2011

2012

2013

0,00

664.000,00

729.006,03

376.044,03

1.006.600,22

2.853.228,95

3.497.033,73

4.391.046,38

705.351,64

697.198,13

2.997.649,87

1.757.059,62

69.000,00

169.500,00

218.900,00

239.865,86

Skupna vsota 1.780.951,86 4.383.927,08 7.442.589,63 6.764.015,89

Vir: MDDSZ (2014).

Finančne projekcije za leti 2014 in 2015 napovedujejo zvišanje deleža sredstev,
namenjenih za štipendije dijakov in študentov. Z januarjem 2014 je pričel veljati nov
ZŠtip-1, ki je določil nove, spremenjene pogoje upravičencev do štipendij. Iz tabele 6 je
razvidno, da na MDDSZ načrtujejo povečano število podeljenih štipendij glede na
predhodna leta, kar je tudi v skladu s cilji prenovljenega zakona o štipendiranju.

13

14
15
16
17
18

posredno sofinanciranje kadrovske štipendije − regijske razvojne agencije − financiranje iz
sredstev ESS
neposredno sofinanciranje kadrovske štipendije – Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
dodeljevalec štipendije centri za socialno delo − izplačevalec MDDSZ
dodeljevalec štipendije Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije − izplačevalec MDDSZ
dodeljevalec in izplačevalec štipendije – ZRSZ
dodeljevalec in izplačevalec štipendij − Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
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Tabela 6: Višina sredstev, zagotovljenih v proračunu RS za leti 2014 in 2015 v
pristojnosti MDDSZ
2014

2015

Planirana poraba za:
- štipendije sklada (Ad Futura)
- državne in Zoisove štipendije (tudi stare od
ZRSZ) ter
- Nagrade za trajnostni razvoj

94.417.044,00

103.337.186,00

Planirana poraba za:
- štipendijsko shemo ESS 2007−2013 – EU
- štipendijsko shemo ESS 2007−2013 –
slovenska udeležba

4.413.958,35

2.118.907,19

SKUPAJ: 98.831.002,35 105.456.093,19

Vir: MDDSZ (2014).

Razlika do planirane porabe za štipendije se v letu 2014 in 2015 krije iz ostanka sredstev
koncesij iz naslova študentskega dela iz preteklih let. Na MDDSZ ocenjujejo, da bo priliv
na letni ravni 2014 in 2015 v proračunski sklad MDDSZ 33 milijonov EUR iz naslova
koncesij študentskega dela.
Graf 6: Pregled sredstev, namenjenih za štipendije v obdobju od leta 2010 do 2015

Vir: MDDSZ (2014).

Graf 6 prikazuje, da je največji padec obsega dodeljenih sredstev za namene financiranja
štipendijske politike Slovenija doživela po letu 2012. Raziskava predhodno ugotavlja, da je
ZUPJS močno posegal v podeljevanje državnih štipendij, odvzel je pravico mladoletnim
dijakom do državne štipendije, kar je bistveno zmanjšalo število upravičencev.
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4.3.3

PREGLED STAREGA IN NOVEGA SISTEMA ŠTIPENDIRANJA

Tabela 7: Primerjava starega in novega sistema štipendiranja ter virov financiranja
Vrste štipendij po starem Zakonu o
štipendiranju:

•
•
•
•
•

Vrste štipendij po novem Zakonu o
štipendiranju:

državne štipendije
Zoisove štipendije
sofinancirane kadrovske štipendije
štipendije za Slovence v zamejstvu in
Slovence po svetu ter
štipendije za državljane držav, s katerimi ima
Republika Slovenija sklenjene dvostranske
ali večstranske sporazume o sodelovanju na
področju izobraževanja oziroma podeljuje
štipendije na podlagi vzajemnosti

•
•
•
•
•
•

državne štipendije
Zoisove štipendije
sofinancirane kadrovske štipendije
štipendije za deficitarne poklice
štipendije Ad futura
štipendije za Slovence v zamejstvu in po
svetu

Hkrati lahko štipendisti prejemajo dve vrsti
štipendij, in sicer:
• kadrovsko štipendijo, ki se lahko prejema
istočasno z vsemi štipendijami, razen s
štipendijo za deficitarne poklice;
• štipendijo za deficitarne poklice, ki se lahko
prejema istočasno z vsemi štipendijami,
razen s kadrovsko štipendijo;
• štipendijo Ad futura za študijske obiske, ki
se lahko prejema istočasno z vsemi
štipendijami.

VIRI FINANCIRANJA
Državne in
Zoisove:

proračun Republike Slovenije

Kadrovske:

• namenska sredstva
Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in štipendije
• programska sredstva iz
državnega proračuna
pristojnih ministrstev
• Evropski socialni sklad

• proračun Republike Slovenije
• proračunski sklad MDDSZ
• namenska sredstva Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in štipendije
• Evropski socialni sklad
Zakon ne opredeljuje natančno, katera
sredstva se bodo porabila za katere
štipendije, ampak se bodo ta združevala.

Vir: povzeto po ŠOS (2010, str. 7), Urad Vlade RS za komuniciranje (2013, str. 7) in ZŠtip-1 (2013)
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Tabela 8: Primerjava starega in novega sistema državnih štipendij
DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Splošni pogoji

Vstopni
pogoji

Stari ZŠtip

• Status dijaka
• Status študenta
• Status udeleženca
izobraževanja odraslih
• Starostna meja:
- prvi vpis na srednjo
šolo pred 18. letom
- prvi vpis na
višješolsko ali
visokošolsko
izobraževanje oz. na
prvo, drugo ali tretjo
stopnjo izobraževanja
pred 26. letom
• sočasno prejemanje
štipendij ni mogoče

Povprečni
mesečni
dohodek:
- manj kot 65
% minimalne
plače (za
šolanje v kraju
stalnega
prebivališča)
- med 66−68
% (za šolanje
zunaj kraja
stalnega
prebivališča)
- manj kot 70
% (za
enostarševske
družine in
upravičence s
posebnimi
potrebami)

Novi
ZŠtip-1

• Status dijaka
• Status študenta
• Status udeleženca
izobraževanja odraslih
• Starostna meja:
- prvi vpis na
(poklicno) srednjo
šolo pred 22. letom
- prvi vpis na
višješolsko ali
visokošolsko
izobraževanje oz. na
prvo ali drugo stopnjo
izobraževanja pred
27. letom
• sočasno prejemanje
več štipendij

Povprečni
mesečni
dohodek:
- 64 % neto
povprečne
plače na
družinskega
člana

Višina
osnovne
štipendije
Dijak: od 36
EUR
Študent: od
54 EUR

Dijak: od 35
do 95 EUR
Študent: od
70 do 190
EUR

Dodatki na
štipendijo
• Dodatek glede na
dohodek v družini
štipendista.
• Dodatek za vrsto in
področje
izobraževanja.
• Dodatek za učni
uspeh.
• Dodatek za
izobraževanje zunaj
stalnega
prebivališča.
• Dodatek za
štipendiste s
posebnimi
potrebami.

Možni dodatki:
• dodatek za bivanje
• dodatek za uspeh
• dodatek za
štipendiste s
posebnimi potrebami
S spremembami ZUPJS
decembra 2013, lahko
državno štipendijo od
1. 1. 2014 ponovno
prejemajo mladoletni
dijaki.

Vir: povzeto po ŠOS (2010, str. 7), Urad Vlade RS za komuniciranje (2013, str. 7) in ZŠtip-1 (2013)
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Tabela 9: Primerjava starega in novega sistema Zoisovih štipendij
ZOISOVA ŠTIPENDIJA
Splošni pogoji

Status dijaka

Stari
ZŠtip

Status študenta

Novi
ZŠtip-1

• Status dijaka,
študenta ali
udeleženca
izobraževanja
odraslih
• Starostna meja:
- prvi vpis na
srednjo šolo pred
22. letom
- prvi vpis na
prvo ali drugo
stopnjo
izobraževanja
pred 27. letom

Vstopni pogoji

Višina
osnovne
štipendije

Dodatki na
štipendijo

• Učenci v zaključnem razredu
osnovne šole s povprečjem
najmanj 4,5 ali več, ki so bili
v skladu s Konceptom
odkrivanja in dela z
nadarjenimi učenci v
devetletni osnovni šoli
identificirani kot nadarjen
učenec ali
• dijak, ki ima v srednji šoli
povprečno oceno najmanj
4,1 ali več ter je bil v skladu
s Konceptom vzgojnoizobraževalnega dela z
nadarjenimi dijaki v
srednjem izobraževanju
identificiran kot nadarjen
dijak ali
• je maturant z izjemnim
splošnim uspehom − zlati
maturant
• študenti s povprečno oceno
najmanj 8,5 ali glede na
povprečno oceno uvrščeni
med najboljših 5 %
študentov v svoji generaciji
ali
• študent, ki je dosegel
izjemne dosežke na
posameznem področju
družbenega življenja

Dijak: 61 EUR
Študent: 94
EUR

• Dodatek
glede na
dohodek v
družini
štipendista.
• Dodatek za
vrsto in
področje
izobraževanj
a.
• Dodatek za
učni oziroma
študijski
uspeh.
• Dodatek za
izobraževanj
e zunaj
stalnega
prebivališča.
• Dodatek za
štipendiste s
posebnimi
potrebami.

Sočasno izpolnjevanje pogojev
glede povprečne ocene in
izjemnega dosežka.
Štejejo le še najvišja mesta na
državnem tekmovanju iz
znanj, ki so sofinancirana iz
javnih sredstev.

dijak: 120
EUR
študent: 140
EUR

Povprečna vstopna ocena, ki
ni več glavno merilo, je
znižana na 4,70 za dijake in
8,50 za študente.

Če se
štipendist
izobražuje v
tujini:
dijak: 122
EUR, študent:
188 EUR
Za študij v
tujini Zoisov
štipendist ne
prejme
nobenih
dodatkov.

Za študij v
tujini:
dijak: 240
EUR,
študent: 280
EUR

• Dodatek za
bivanje.
• Dodatek za
štipendiste s
posebnimi
potrebami.

Vir: povzeto po ŠOS (2010, str. 7), Urad Vlade RS za komuniciranje (2013, str. 7) in ZŠtip-1 (2013)
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Tabela 10: Sofinancirana kadrovska štipendija
SOFINANCIRANA KADROVSKA ŠTIPENDIJA
Splošni
pogoji

Višina osnovne
štipendije

• Status dijaka
• Status
študenta
• Status
udeleženca
izobraževanja
odraslih
Novi ZŠtip-1

Dijaki: od 50 EUR
Študenti: od 100
EUR

Za pridobitev
sofinancirane
kadrovske
štipendije se
ne upošteva
starostni
pogoj.

Novosti
• Uvaja višji delež sofinanciranja (50 % oz.
70 % za kadrovske štipendije, če se
štipendist izobražuje na ravni in področju,
opredeljenem v politiki štipendiranja;
• vpeljuje fleksibilnejšo zakonsko ureditev
glede obveznosti štipenditorja oz.
štipendista, vračanja štipendije ipd.;
• uvajanje poskusne dobe, enomesečno
delovno prakso, ki tako štipendistu kot
delodajalcu omogoča vzajemno
seznanitev in prinaša možnost, da brez
kakršnih koli obveznosti prekineta
štipendijsko razmerje;
• sočasno prejemanje več štipendij.

Vir: povzeto po ŠOS (2010, str. 7), Urad Vlade RS za komuniciranje (2013, str. 7) in ZŠtip-1 (2013)
Tabela 11: Deficitarna štipendija
ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE
Pogoji pridobitve
Status dijaka
Status študenta
Status udeleženca izobraževanja odraslih
Starostna meja:
- prvi vpis na (poklicno) srednjo šolo pred 22. letom
- prvi vpis na višješolsko ali visokošolsko izobraževanje oz. na prvo ali
drugo stopnjo izobraževanja pred 27. letom
• Dijaki in študentje, ki se izobražujejo na področjih opredeljenih v politiki
štipendiranja.
Vir: povzeto po ZŠtip-1 (2013).
•
•
•
•

Višina
štipendije
100 EUR
enotno za
dijake in
študente

Novost prenovljenega sistema štipendiranja je v evidentiranju vseh podeljenih štipendij in
štipenditorjev v državi, tudi tistih, ki niso posredno ali neposredno financirani s strani
države. Tako so delodajalci, ki sami dodeljujejo kadrovske štipendije, zavezani k letnemu
poročanju. Na ta način se vzpostavlja celovit pregled nad vsemi podeljenimi štipendijami
oz. štipenditorji v državi, z namenom spremljanja in lažjega načrtovanja politik na
področju načrtovanja potreb delodajalcev po kadrih v prihodnosti. Informacijski sistem bo
zadostil vsem potrebam po podatkih na nacionalni ravni. Podatke morajo zavezanci
predložiti do konca koledarskega leta (MDDSZ, 2014 in AJPES, 2014). Uvedba enotnega
registra informacij o štipendijah bo vsekakor prispevala k izboljšanju sistema
štipendiranja, saj bo olajšal ocenjevanje uresničevanja ciljev štipendijske politike.
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5

VRSTE ŠTIPENDIJ IN POGOJI DODELJEVANJA

Štipendija mladim predstavlja dopolnilni prejemek, ki je namenjena pokrivanju stroškov
med izobraževanjem (MDDSZ, 2014a). ZŠtip-1 predstavlja zakonodajni okvir sistema
štipendiranja v Sloveniji. Od šolskega/študijskega leta 2014/2015 se v Republiki Sloveniji
dodeljujejo naslednje vrste štipendij:
1. državne štipendije, ki jih dodeljujejo pristojni centri za socialno delo;
2. Zoisove štipendije19, ki jih dodeljuje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije;
3. štipendije za deficitarne poklice;
4. štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki jih dodeljuje Javni sklad RS za
razvoj kadrov in štipendije;
5. štipendije Ad Futura za mednarodno mobilnost, ki jih dodeljuje Javni sklad RS za
razvoj kadrov in štipendije:
• za izobraževanje,
• za študijski obisk,
• za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja in raziskovanja;
6. sofinancirane kadrovske štipendije:
• posredno sofinancirane kadrovske štipendije,
• neposredno sofinancirane kadrovske štipendije.
Na voljo so tudi druge vrste štipendij, ki niso zakonsko regulirane z ZŠtip-1, kot so
štipendije različnih fundacij, državnih organov, občinskih skladov ipd. ter štipendije za
državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali večstranske
sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma podeljuje štipendije na
podlagi vzajemnosti, ki jih dodeljuje CMEPIUS20 (Marošek, 2014, str. 27). Tovrstne
štipendije v specialistični nalogi niso predmet naše raziskave.
Pravico do štipendije oziroma sofinanciranja, razen za državno štipendijo, se dodeljuje na
podlagi javnega razpisa (5. člen ZŠtip-1). Posamezne vrste štipendij je možno kombinirati,
kar posamezniku odpira možnosti za višjo štipendijo (8. člen ZŠtip-1). Štipendist je
upravičen do ene vrste štipendije oz. obstajajo tudi zakonsko dopustne možnosti
sestavljanja štipendij (Kuntarič Hribar, 2014):
1. Kadrovska štipendija in štipendija za deficitarne poklice se ne smeta združevati.
2. Zoisova in državna štipendija se ne združujeta.
3. Ad futura štipendija za izobraževanje se ne združuje z nobeno štipendijo.

19

Trenutno se dodeljujejo tudi Zoisove štipendije, ki jih podeljujejo Območne službe Zavoda RS za
zaposlovanje »starim« Zoisovim štipendistom, ki so Zoisovo štipendijo pridobili pred 1. 9. 2008, po
predpisih, ki so se uporabljali pred uveljavitvijo ZŠtip.
20
CMEPIUS je nacionalna agencija programov evropskih skupnosti ter mobilnosti in štipendiranja.
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4. Kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne poklice je združljiva z državno ali
Zoisovo štipendijo ali štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.
5. Štipendija Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja in
raziskovanja je združljiva z vsemi štipendijami.
Zakonodajalec torej na eni strani dopušča hkratno prejemanje več štipendij, vendar na
drugi strani nalaga odgovornost štipendistu, da pravočasno zaključi obveznosti iz naslova
izobraževanja. V nasprotnem primeru, kadar štipendist ne zaključi šolanja uspešno, mora
vrniti vse prejete zneske štipendij. Prejeti zneski ob hkratnem prejemanju več štipendij pa
v nekaj letih lahko dosežejo zelo visoke vrednosti.
Štipendisti, ki prejemajo državno ali Zoisovo štipendijo po starem zakonu (ZŠtip), so od
januarja 2014 prav tako upravičeni do kadrovske ali deficitarne štipendije. Vsi štipendisti
ob prehodu na višjo raven oz. stopnjo, preidejo na Zštip-1.

5.1 SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE
Štipendije se dodeljujejo v vsakem šolskem/študijskem letu za izobraževalni program od
dodelitve do izteka izobraževalnega programa. »Štipendija se ne more prvič dodeliti za
letnik, v katerega je vlagatelj ponovno vpisan ali v času podaljšanega študentskega
statusa ali dodatnega študijskega leta po preteku izobraževalnega programa.« (9. člen
ZŠtip-1). Omenjena določba spodbuja zaključek izobraževanja, saj praksa kaže, da zaradi
prejemanja štipendije za absolventski staž študenti pogosto namenoma zavlačujejo
zaključek izobraževanja. Tako bi se diplomanti pozneje vključili na trg dela, kar pa ni
skladno z namenom štipendiranja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije mora štipendist
priložiti za vsako novo šolsko/študijsko leto. Štipendist lahko prejema štipendijo eno leto
za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja (9. člen ZŠtip-1).
Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka, vključene v srednješolsko
izobraževanje, študenta, vključene v programe višješolskega ter visokošolskega
izobraževanja, in za udeležence izobraževanja odraslih (11. člen ZŠtip-1). Štipendija se
lahko dodeli:
1. »državljanom Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji;
2. državljanom Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pripadniki
avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti;
3. državljanom držav članic Evropske unije, če:
• izkažejo vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno
pred rokom za prijavo na javni razpis;
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imajo v Republiki Sloveniji status delavca migranta ali obmejnega delavca in so
zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji (ali njegov vzdrževani družinski
član);
4. državljanom tretjih držav, ki imajo v Republiki Sloveniji status rezidenta za daljši čas.«
(12. člen ZŠtip-1).
•

Štipendijo lahko pridobijo tisti dijaki, ki so pred dopolnjenim 22. letom starosti ob prvem
vpisu v 1. letnik poklicne oziroma srednje šole in študenti pred dopolnjenim 27. letom
starosti ob prvem vpisu v program višješolskega ali visokošolskega študija prve ali druge
stopnje v Sloveniji ali tujini. Upravičenec ne sme biti zaposlen ali samozaposlen, ne sme
biti vpisan v evidenco brezposelnih oseb in ne sme imeti status poslovodne osebe
gospodarske družbe ali biti direktor zasebnega zavoda (13. člen ZŠtip-1). Starostni pogoj
se ne upošteva pri sofinanciranih kadrovskih štipendijah, prav tako je pri kadrovskih
štipendijah možno štipendiranje doktorskega študija, kar pa ne dopuščajo državne oz.
Zoisove.
»Štipendijsko razmerje oz. upravičenost do štipendije preneha, kadar štipendist:

•
•
•
•
•

po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal državno štipendijo;
sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli;
izgubi status dijaka/študenta;
spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja;
pridobi štipendijo na podlagi posredovanja neresničnih podatkov.« (97. člen ZŠtip-1).

5.2 POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO ŠTIPENDIJE
ZŠtip-1 opredeljuje materialne, organizacijske in procesne določbe. Postopkovne določbe
so delno predstavljene v uvodu, delno pa raztresene po celem zakonu. »Pogoj za vodenje
upravnega postopka je obstoj upravne zadeve, kar pomeni odločanje o pravici ali
obveznosti oziroma pravni koristi stranke.« (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 246).
V postopku dodeljevanja štipendij se uporabljajo določbe ZUP. Vlagatelj z vlogo pri
pristojnem organu začne postopek za dodelitev pravice. Po ZUP se upravni postopek
začne na zahtevo stranke, ko pred pristojnim organom vloži vlogo za priznanje pravice do
katere izmed štipendij (63. člen ZUP). Vloga mora obsegati navedbo organa kateremu se
pošilja, zadevo, morebitnega zastopnika, ime vlagatelja, prebivališče. Vlogi ni potrebno
prilagati dokazil, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, saj uradna oseba, ki vodi
postopek, po uradni dolžnosti priskrbi podatke o dejstvih (66. in 139. člen ZUP). Priloge, ki
jih je za pridobitev štipendije potrebno priložiti so potrdilo o vpisu vlagatelja, povprečna
ocena v predhodnem šolskem letu ter drugo. V primeru pomanjkljivosti (npr. kadar ne
vsebuje vlagateljevega podpisa) ali nepopolne vloge (vlogi niso priloženi vse potrebne
priloge), je upravni organ ne sme zavreči, temveč stranko pozove, da pomanjkljivosti
odpravi (67. člen ZUP).
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Ugotovitveni postopek se nanaša na ugotavljanje vseh dejstev in okoliščin, ki pomembno
vplivajo na odločitev o pridobitvi ali zavrnitvi pravice do štipendije. Ugotovitveni postopek
lahko poteka po skrajšanem postopku, kjer ni zaslišanja stranke, uradna oseba pa
ugotavlja dejansko stanje v skladu s temeljnimi načeli ZUP (Jerovšek in Kovač, 2010, str.
153). Pomeni hkratno izvedbo ugotovitvenega postopka in odločanja, ko organu ni
potrebno opraviti posebnih dejanj v postopku niti ugotavljati dejstev (Jerovšek in Kovač,
2008, str. 255).
V postopku dodeljevanja štipendij se odločbe izdajajo s skrajšanim ugotovitvenim
postopkom. Kadar organ ne more takoj odločiti o upravni zadevi, se izvede poseben
ugotovitveni postopek (145. člen ZUP). V tem postopku uradna oseba določa, katere
dokaze je potrebno izvesti in s katerimi dokazili. Postopka se lahko udeležujejo tudi
stranke, ki jim mora biti zagotovljena možnost, da zavarujejo svoje pravice. Pravica je
»izraz temeljnega načela zaslišanja stranke (9. člen), saj je poznavanje mnenja druge
strani tudi v upravnem postopku ključno za končno pravilno odločitev.« (Jerovšek in
Kovač, 2010, str. 155).
Katera dejstva so potrebna za odločitev, določa materialno zakon s postavitvijo meril in
pogojev. Zakon o štipendiranju določa, da se pri državnih štipendijah za način
ugotavljanja materialnega položaja, pogoji in postopki uveljavljanja pravice do državne
štipendije in meje dohodkov za njeno pridobitev uporabljajo določbe zakona, ki ureja
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (16. člen ZŠtip-1). V ugotovitvenem postopku mora
organ, ki vodi postopek, ugotoviti izpolnjevanje pogojev, kot npr.: status, materialni
cenzus, starostni pogoj, preveriti podatke iz uradnih evidenc, družinske člane, povprečno
oceno, upravičenost do dodatkov idr.
Po končanem dokaznem in ugotovitvenem postopku uradna oseba odloči o materialni
pravici, pravni koristi ali obveznosti vlagatelja. Odločba o dodelitvi štipendije je upravna
odločba, ki postopek konča na prvi ali drugi stopnji. Odločba se vroči vlagatelju oziroma
zakonitemu zastopniku v primeru mladoletnosti vlagatelja (Kovač, 2011). Odločba mora
imeti obvezne sestavine (uvod, naziv, izrek, obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu,
podpis uradne osebe in žig organa) (Jerovšek, 2007, str. 123). Na odločbo o dodelitvi
oziroma zavrnitvi pravice do štipendije je dopustna pritožba na prvostopenjski organ, ki se
po ZUP mora vložiti v 15. dneh od dneva vročitve.

5.3 PRAVNA SREDSTVA
Pravno sredstvo je z Ustavo RS zagotovljena pravica vsakogar, ki mu omogoča, da
izpodbija nezakonite in neprimerne upravne akte. Uporabijo se lahko le z zakonom
določena pravna sredstva. Po ZUP je pravnih sredstev šest, ki se delijo na redna in
izredna. Redno pravno sredstvo zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, je v upravnem
postopku samo pritožba, izrednih pravnih sredstev pa je pet: obnova postopka, odprava in
56

razveljavitev po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev odločbe, ničnost odločbe ter
odprava in sprememba odločbe. Vsa pravna sredstva se uporabljajo po izdaji odločbe in
praviloma po njeni dokončnosti (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 205−207).
Pritožba je suspenzivno pravno sredstvo, saj navadno zadrži izvršitev odločbe do odločitve
o pritožbi. Predmet pritožbe je odločba, ki je bila izdana v upravnem postopku na prvi
stopnji (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 208−210). O pritožbi zoper postopek pridobitve
štipendije odloča organ na prvi stopnji, ki je odločbo izdal. Vlagatelj lahko izdano odločbo
izpodbija zaradi nepravilne ugotovitve dejanskega stanja.
Primer stranke, ki je že oddano vlogo za pridobitev državne štipendije dopolnila (po izteku
materialnega roka iz področnega predpisa), vendar še preden je organ izdal odločbo na
prvi stopnji. Center za socialno delo je njeno zahtevo zavrnil, stranka pa se je pritožila, da
je organ odločil na podlagi nepopolnega dejanskega stanja, saj je upošteval le njeno
prvotno vlogo. Praviloma mora organ v upravnem postopku upoštevati dejansko stanje v
času izdaje odločbe, saj ima stranka po ZUP pravico svoje navedbe dopolnjevati kadarkoli
v ugotovitvenem postopku. Organ bi torej moral ugotoviti resnično dejansko stanje in vsa
dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo ter dodatne navedbe stranke
preveriti in upoštevati. Odločba, ki je bila izdana na podlagi nepopolno ugotovljenega
dejanskega stanja, je nezakonita in se lahko po dokončnosti izpodbija v upravnem sporu,
stranka pa lahko vloži predlog za obnovo postopka (Upravna svetovalnica, 2010a).
V kolikor organ prve stopnje ugotovi, da je pritožba utemeljena, zadevo reši sam in
izpodbijano odločbo nadomesti z novo. Pristojni drugostopenjski organ v upravni zadevi
dodeljevanja štipendij je MDDSZ, ki v prvi fazi preveri procesne predpostavke. Če organ
pritožbe ne zavrže, jo posreduje morebitnim nasprotnim strankam, da se izrečejo o
pritožbi (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 213). Vlagatelj lahko zoper odločbo
drugostopenjskega organa v upravnem postopku dodeljevanja štipendij vloži tožbo, in
sicer na delovno in socialno sodišče.
Štipendist je dolžan vrniti štipendijo oz. stranka izpolniti obveznost vračila dane pravice, iz
več razlogov (npr. uspešno ne opravi tekočega letnika šolanja) (99. člen ZŠtip-1). Zakon
definira, da dodeljevalec štipendije pri vračilu sredstev izda odločbo, v pogodbenem
razmerju pa zahtevek za vračilo. Iz tega gre sklepati, da sta kljub priznanju pravice
oziroma naložitve obveznosti vračila v interesu prejemnika, prav tako tudi v javnem
interesu (pomoč socialno ogroženim ali podpora nadarjenim), postopek in akti o vračilu
pravice odvisni od tega, ali se osnovna pravica prizna z odločbo (tj. oblastno) ali s
pogodbo (tj. dogovorno). V upravnih razmerjih pogodba lahko pomeni tudi izvrševanje
oblastno določenih pravic oziroma obveznosti (kot so postopki javnih razpisov in v njih
priznanih pravic sofinanciranja iz javnih sredstev) z odločbo in naknadno sklenitvijo
pogodb. ZŠtip-1 izrecno opredeljuje, da dodeljevalec štipendije dovoli tudi odlog vračila
oziroma obročno vračilo. Pristojni organ pa ima diskrecijsko pravico, saj zakon ne določa
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enoznačno, temveč z namenom odločanja (npr. če tako opravičuje nezmožnost vračila v
enkratnem znesku). Po navodilih MDDSZ naj bi pristojni organi na takšne prošnje
štipendistov sklenili z njimi dogovore o obročnem vračilu oz. o odlogu vračila. Sodna
praksa kaže, da so navodila področnega ministrstva pristojnim organom pravilna, kolikor
gre za postopanje po ZŠtip ali kadar gre za izvajanje s pogodbo (čeprav na temelju
odločbe) sklenjenega razmerja po ZŠtip-1. V takšnih primerih se ne izda nova odločba kot
izvršilni naslov v primeru naknadne izterjave obveznosti, ampak se sklene, če je soglasje
volj možno, dogovor. Ta dogovor ima pravno naravo in je samostojni izvršilni naslov. V
kolikor pa strankini prošnji ni možno ugoditi (glede na zakonske meje in pogoje), pa se o
zadevi odloči z upravno odločbo. Zgolj dopis ne zadostuje, saj gre za odločitev o pravici v
upravnem razmerju, ki na novo ureja že določeno upravno razmerje po odločbi o dodelitvi
štipendije. Kadar bi organ v tem primeru izdal npr. dopis ali sklep, bi ga lahko stranka le
zaradi formalnih kršitev izpodbijala in dosegla odlog. V primeru, da stranka ne izpolni
obveznosti vračila, pristojni organ izda sklep o izvršbi in določi način prisilitve (Upravna
svetovalnica, 2014).

5.4 DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
Prvotno se je uporabljal termin »republiške« štipendije, ki jih je do leta 2007 podeljeval
Zavod RS za zaposlovanje. S prvimi koraki sistemskega urejanja področja štipendiranja v
državi in sprejetjem prvega zakona o štipendiranju so republiške štipendije nadomestile
državne štipendije, ki jih po tem letu dodeljujejo pristojni centri za socialno delo. Sprva so
se državne štipendije podeljevale v okviru poklicnega usmerjanja kot začasen ukrep za
nadomeščanje kadrovskih štipendij. Kasneje so pridobivale na pomenu ter imele vse
močnejšo socialno komponento in od leta 1991 postale pravica po zakonu (MDDSZ, 2010,
7).
Državne štipendije s svojo socialno in razvojno komponento služijo kot socialni korektiv
države in omogočajo vključitev v izobraževalni proces tistim mladim, ki se sicer zaradi
slabšega materialnega položaja ne bi odločili za šolanje. Tovrstna štipendija tako na eni
strani preprečuje socialno izključenost med mladimi, na drugi strani pa država povečuje
število mladih, vključenih v izobraževanje (ŠOS, 2010, str. 5). Je dopolnilni prejemek,
namenjen kritju stroškov, ki nastanejo z izobraževalnim procesom. Sočasno je namen
tovrstnih štipendij med mladimi vzbuditi odgovornost za šolanje in študij ter skrajšati dobo
šolanja (MDDSZ, 2014a).
5.4.1

NAČIN IN POGOJI PODELJEVANJA

ZŠtip-1 je z delom državnih štipendij vključen v ZUPJS, ki državne štipendije opredeljuje s
postopkovnega vidika (status vlagatelja, postopek uveljavljanja pravice, način
ugotavljanja materialnega položaja, meje dohodkov, ki so pogoj za pridobitev in določitev
višine državne štipendije, obdobja prejemanja in izplačila ipd.). Splošni pogoji,
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dodeljevanje dodatkov k osnovni državni štipendiji, merila za ohranitev štipendijskega
razmerja oz. dobo prejemanja štipendije, obveznosti štipendista, spremembe, ki vplivajo
na štipendijo, pogoji mirovanja štipendijskega razmerja ter vračila pa so urejeni v ZŠtip-1.
Na področju državnih štipendij se trenutno uporabljata dva zakona o štipendiranju −
glede na dan sklenitve štipendijskega razmerja − in sicer za štipendijska razmerja,
sklenjena pred 1. 1. 2014, se do zaključka trenutnega izobraževanja uporablja ZŠtip
(Uradni list RS, št. 59/2007 in 40/09). To pomeni, da ohranijo dosedanjo višino osnovne
štipendije in možnost dodatkov, za nadaljevanje štipendiranja veljajo enaki pogoji, kot so
veljali pred spremembo zakonodaje ipd. Za štipendijska razmerja sklenjena po 1. 1. 2014
pa se uporabljajo določila novega zakona, in sicer ZŠtip-1 (Uradni list RS, št. 56/2013).
Podrobnejše pogoje določa Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij, veljaven od
januarja 2014.
Štipendist lahko prejema državno štipendijo enkrat za posamezen letnik na isti ravni
izobraževanja. Štipendist je na podlagi vloge upravičen do nadaljnjega prejemanja
državne štipendije v novem šolskem/študijskem letu, če izpolnjuje splošne pogoje ZŠtip-1,
pogoj glede cenzusa in uspešno zaključen letnik, za katerega je prejemal štipendijo.
Državna štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staža do diplome le v primeru
štipendijskega razmerja, sklenjenega v preteklem študijskem letu, vendar v celotni dobi
izobraževanja le eno študijsko leto (Kuntarič Hribar, 2014).
V skladu z ZUPJS za državne štipendije ni predvidenega roka za oddajo vloge oz.
objavljenega javnega poziva za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Vloga se lahko
odda kadar koli med šolskim/študijskim letom, na enotnem obrazcu za uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev. Center za socialno delo kot prvostopenjski organ odloči o vlogi za
pridobitev pravice čimprej oziroma najpozneje v enem mesecu oziroma v posebnih
primerih najpozneje v dveh mesecih (222. člen ZUP). Zakon določa, da državna štipendija
upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer
pristojni center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto
posebej. Če se želi štipendist prepisati v drug izobraževalni program, je dolžan prej
pridobiti pisno soglasje pristojnega centra za socialno delo (MDDSZ, 2014b).
Državne štipendije se podeljujejo za študij na 1. in 2. bolonjski stopnji. Za mladoletne
dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti
zastopniki, in sicer se uporablja enotna vloga za uveljavljanje vseh pravic iz javnih
sredstev. Upravičenci do državne štipendije morajo izpolnjevati pogoje po določbah ZUPJS
glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana. Kadar vlagatelj odda
nepopolno vlogo, mora organ po sodni praksi najprej pridobiti popolno vlogo. Vložnika
mora pozvati k dopolnitvi, tudi če že iz nepopolnih vlog izhaja, da jim neka pravica ne
pripada ter, če stranki očitno pravica ne pripada, vlogo zavreči. Le na podlagi popolne
vloge se lahko presodi naprej formalna ustreznost in nato materialnopravna
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ne/upravičenost zahtevka. Le izjemoma se lahko tako vlogo takoj zavrže s sklepom brez
predhodnega pozivanja k dopolnitvi (Upravna svetovalnica, 2009).
Osnovni znesek državne štipendije brez dodatkov se določi glede na uvrstitev v pet
dohodkovnih razredov. Kot prikazuje tabela 12, so do državne štipendije upravičeni dijaki
in študenti, katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 64 %
neto povprečne plače. Najnižja štipendija za dijaka znaša 35 EUR in 70 EUR za študenta.
Tabela 12: Dohodkovni razredi za državne štipendije
Dohodkovni
razredi

Povprečni mesečni dohodek
na osebo v % od neto
povprečne plače

1

Do 30 %

190

95

2

Nad 30 % do 36 %

160

80

3

Nad 36 % do 42 %

130

65

4

Nad 42 % do 53 %

100

50

70

35

5

Nad 53 % do 64 %

Osnovni znesek
državne štipendije v
EUR na polnoletne

21

Osnovni znesek za
mladoletnega dijaka v
EUR

Vir: MDDSZ (2014b).

ZŠtip-1 predvideva tudi dodatke k osnovni državni štipendiji, in sicer se upravičencu lahko
dodelijo dodatek za bivanje, dodatek za uspeh in dodatek za štipendiste s posebnimi
potrebami. »Dodatek za bivanje lahko pridobi štipendist, če je kraj stalnega prebivanja
oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km oz. ima začasno prebivališče v kraju
izobraževanja, če strošek najema znaša najmanj 65 EUR na mesec in kadar štipendist ni
(so)lastnik nepremičnine. Dodatek za bivanje znaša 80 EUR mesečno.« (18. člen ZŠtip-1).
Dijak je upravičen tudi do dodatka za uspeh, v kolikor je dosegel zadovoljivo povprečno
oceno. Dodatek za uspeh pa mu ne pripada, kadar obiskuje prvi letnik izobraževalnega
programa (19. člen Zštip-1). Tabela 13 prikazuje razrede dodatka glede na uspeh dijaka.
Tabela 13: Dodatek za uspeh dijaka
Razred

Povprečna ocena dijaka

Višina dodatka za uspeh v
EUR/mesec

1

Od vključno 4,0 do vključno
4,25

17

2

Nad 4,25 do vključno 4,50

22

3

Nad 4,50 do vključno 4,75

30

4

Nad 4,75

40

Vir: MDDSZ (2014b).

21

Zadnji razred se ne upošteva do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže
2,5 odstotka družbenega bruto proizvoda.
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Do dodatka za uspeh je upravičen tudi študent, v kolikor je v preteklem študijskem letu
dosegel povprečno oceno in opravil določeno število obveznosti (19. člen ZŠtip-1) (tabela
14).
Tabela 14: Dodatek za uspeh študenta
Razred

Povprečna ocena študenta

Višina dodatka za uspeh v
EUR/mesec

1

50 ali več ECTS, nad 8,00

17

2

50 ali več ECTS, nad 9,00

22

3

55 ali več ECTS, nad 8,00

30

4

55 ali več ECTS, nad 9,00

40

Vir: MDDSZ (2014b).

Status štipendista s posebnimi potrebami lahko pridobi oseba, ki ima »priznano
invalidnost oziroma telesno okvaro na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda RS za zaposlovanje v skladu s predpisi, ki
urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja«. (20. člen ZŠtip-1).
Štipendist s posebnimi potrebami je upravičen do dodatka v višini 50 EUR mesečno (20.
člen ZŠtip-1).
5.4.2

PROBLEMATIKA PRI PODELJEVANJU DRŽAVNIH ŠTIPENDIJ

Pri Študentski organizaciji Slovenije so mnenja, da je meja prvega dohodkovnega razreda
postavljena zelo nizko. V skladu z ZŠtip-1 so lahko upravičenci do državne štipendije prve
vloge oddali že 1. januarja 2014, prvi podatki o številu prejemnikov državnih štipendij po
novem ZŠtip-1 bodo znani šele ob koncu leta. Zanimiv bo podatek, koliko upravičencev bo
prejemalo najvišje osnovne državne štipendije.
Primeri sodne prakse oziroma pritožb, ki so jih centri za socialno delo odstopili
drugostopenjskemu organu, so največkrat: preseganje cenzusa, nestrinjanje z
upoštevanjem vrst dohodkov, upoštevanje družinskih članov, vračilo štipendije za
neuspešno opravljen letnik z razlogom prepisa v drug študijski program. Primer sodne
prakse Vrhovnega sodišča RS22, po katerem je stranki zaradi preseganja cenzusa za 2,23
EUR odločilo, da ni upravičena do državne štipendije, saj ZŠtip ne določa 1-odstotne
stopnje odstopanja od določenega cenzusa. Navedbe revidentke o upoštevanju takšnega
odstopanja sodišče druge stopnje tako ni upoštevalo in se je tako strinjalo s pravno
presojo prvostopenjskega sodišča.

22

Sodba VIII Ips 83/2012.
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Višje delovno in socialno sodišče je obravnavalo tudi primer tožnice23, ki je kot študent s
posebnimi potrebami podala pritožbo, da ji pripada pravica do podaljšanja absolventskega
staža iz upravičenega razloga. Sodišče je obrazložilo, da so opravičljivi zdravstveni razlogi
v ZŠtip določeni samo za čas ponavljanja letnika, absolventski staž pa predstavlja zgolj
podaljšanje študentskega statusa in se v celotni dobi izobraževanja izplačuje le eno
študijsko leto.
Sistemski primer centra za socialno delo, ki je po petih letih prenehanja pravice
štipendista ugotovil, da le-ta takrat ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pravice. Izdali so
odločbo, v kateri so stranki naložili vrniti neupravičeno prejete zneske. Sodna praksa kaže,
da v zvezi s porabo javnih sredstev ne veljajo določbe obligacijskega prava, temveč se po
ZUP uporabljajo določbe po ZUPJS, ki določa, da lahko upravni organ v treh letih po
prenehanju pravice iz javnih sredstev začne postopek ugotavljanja upravičenosti. Upravni
organ tako postopka ne bi smel začeti, izdana odločba pa je nezakonita. Poseganje v že
izdano, a nezakonito odločbo je možno le s pravnimi sredstvi (Upravna svetovalnica,
2014a).
Raziskava je pokazala, da je ZŠtip-1 z delom državnih štipendij urejen v dveh pravnih
aktih, in sicer tudi v ZUPJS. Z namenom transparentnosti in celovitosti ureditve področja
bi bilo morda v prihodnje dobro razmisliti v smeri ureditve področja le v enem pravnem
aktu, in sicer v zakonu o štipendiranju. Tudi Kump in dr. (2012, str. 13) ugotavljajo, da je
za Slovenijo značilno, da področje socialnih transferjev ureja preveč različnih aktov in
institucij, kar je v preteklosti privedlo do neusklajenih uradnih evidenc in ustvarjanja
pravne negotovosti med državljani.

5.5 ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Dodeljevanje štipendij mladim, izrazito nadarjenim, predstavlja del celovite skrbi države,
da spodbuja razvoj njihove nadarjenosti oz. talenta na področjih, ki bodo krepila
gospodarsko rast. Pričakuje se, da se bo takšna družbena podpora kasneje obrestovala z
njihovimi nadpovprečnimi dosežki, ki bodo večali gospodarski in kulturni razvoj države
(Beltram, 2000, str. 45). Zoisove štipendije omogočajo finančno spodbudo v času
izobraževanja posebej nadarjenim dijakom in študentom ter vpis na zahtevnejše
izobraževalne programe.
Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje
izjemnih dosežkov, kar ima za posledico ustvarjanje dodane vrednosti na področju
raziskovanja in razvojne dejavnosti ter znanja in umetnosti (21. člen ZŠtip-1). »Ob tem pa
se povečuje priliv strokovnjakov na trg dela.« (ŠOS, 2012, str. 17). Za izjemne dosežke se

23

Sodba Psp 328/2011.
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štejejo najvišja mesta iz znanja in raziskovanja na domačih in mednarodnih tekmovanjih,
zlata in srebrna priznanja, priznanja za najboljše (znanstveno)raziskovalne naloge ipd.
(24. člen ZŠtip-1).
5.5.1

NAČIN IN POGOJI PODELJEVANJA

Pristojni organ za podeljevanje Zoisovih štipendij je Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije, ki vsako leto najkasneje do konca junija z omejenim rokom objavi javni razpis
za prvo dodelitev pravice do Zoisove štipendije (27. člen ZŠtip-1). Oddaja vloge za
nadaljnje prejemanje štipendije je brez poziva in roka za oddajo vloge, ki jo je potrebno
oddati mesec pred začetkom novega šolskega/študijskega leta. Javni sklad RS za razvoj
kadrov in štipendije kot prvostopenjski organ odloči o vlogi za pridobitev pravice do
Zoisove štipendije čimprej oziroma najpozneje v enem mesecu in v posebnih primerih
najpozneje v dveh mesecih (222. člen ZUP).
Na področju Zoisovih štipendij se uporabljata dva zakona o štipendiranju, glede na dan
sklenitve štipendijskega razmerja, in sicer za štipendijska razmerja, sklenjena pred 1. 1.
2014, se do zaključka trenutnega izobraževanja uporablja Zakon o štipendiranju (Uradni
list RS, št. 59/2007 in 40/09). To pomeni, da ohranijo dosedanjo višino osnovne štipendije
in možnost dodatkov, za nadaljevanje štipendiranja veljajo enaki pogoji, kot so veljali pred
spremembo zakonodaje ipd. Za štipendijska razmerja, sklenjena po 1. 1. 2014, pa se
uporabljajo določila novega Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013).
Vsebinsko in proceduralno pomembnejše dele izvajanja zakona predstavlja Pravilnik o
dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14), veljaven od maja 2014 za nove
štipendiste. Za presojo štipendijskega razmerja upravičencev, ki so pridobili pravico do
Zoisove štipendije po starem Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 in 40/09),
do zaključka izobraževalnega programa, za katerega so pridobili Zoisovo štipendijo, pa se
uporablja stari Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08 in
45/09).
Dijak mora za izpolnjevanje pogojev za pridobitev Zoisove štipendije doseči izjemen
dosežek in v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,70 oz. v
predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije v srednji šoli
povprečno oceno najmanj 4,10, kar velja za dijaka od vključno drugega letnika dalje.
Študenti za pridobitev Zoisove štipendije morajo poleg pogojev doseganja izjemnih
dosežkov izpolnjevati tudi pogoje statusa zlatega maturanta oz. imeti v zaključnem
razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10. Ta pogoj velja za študente v prvem
letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja. Za študente
od drugega letnika dalje se zahteva, da so imeli v predhodnem študijskem letu glede na
študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju
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povprečno oceno najmanj 8,5 oz. da je bil študent glede na doseženo povprečje uvrščen
med najboljših 5 % v svoji generaciji (22. člen ZŠtip-1).
Štipendist mora poleg izjemnega dosežka izpolnjevati vsaj enega od zgoraj naštetih
pogojev. Za prvo dodelitev na vsaki stopnji je tako potreben izjemen dosežek in katero od
ostalih meril (uspeh ali zlata matura ob prehodu na študij ali uvrstitev med najboljših 5 %
študentov v generaciji). Za nadaljnje prejemanje v višjem letniku zadostuje izpolnjevanje
enega merila. Mladi zgolj s statusom športnika z novim ZŠtip-1 niso več upravičeni do
Zoisove štipendije.
Prejemnik Zoisove štipendije mora za nadaljnje prejemanje za vsako šolsko/študijsko leto
izkazati vpis v višji letnik in doseženo povprečno oceno ali izjemni dosežek. Višina Zoisove
štipendije mesečno znaša 120 EUR za dijaka in 140 EUR za študenta. Kadar se štipendist
izobražuje v tujini, znaša Zoisova štipendija 240 EUR za dijaka in 280 EUR za študenta. K
Zoisovi štipendiji se dodeli še dodatek za bivanje v višini 80 EUR in dodatek za štipendiste,
ki imajo status osebe s posebnimi potrebami v višini 50 EUR (MDDSZ, 2014c).
Štipendist lahko prejema Zoisovo štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni
izobraževanja. Štipendist je na podlagi vloge upravičen do nadaljnjega prejemanja
Zoisove štipendije v novem šolskem/študijskem letu, če je uspešno zaključil letnik, za
katerega je prejemal štipendijo, in izpolnjuje pogoje za nadaljnje prejemanje. Zoisova
štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staža do diplome le v primeru
štipendijskega razmerja, sklenjenega v preteklem študijskem letu, vendar v celotni dobi
izobraževanja le eno študijsko leto (MDDSZ, 2014c).
5.5.2

PROBLEMATIKA PRI PODELJEVANJU ZOISOVIH ŠTIPENDIJ

Pri Študentski organizaciji Slovenije (2010, str. 13) menijo, da že predhodni sistem ni
dosegal zastavljenih ciljev po odkrivanju in spodbujanju nadarjenih dijakov in študentov.
Prav tako ZŠtip-1 ne zajema celovite prenove, temveč le delno spreminja sistem in
ustvarja ponovno novo skupino Zoisovih štipendistov po novih kriterijih. Takšne parcialne
prenove naj bi ustvarjale pogoje za pravno negotovost in zmedo med upravičenci, saj
kandidati izgubljajo vpogled v pogoje upravičenosti oz. v to, ali bodo na podlagi svojih
uspehov še upravičeni do te štipendije ali ne.
»V praski se je izkazalo, da se je zaradi obstoječih kriterijev zastavljen koncept Zoisovega
štipendiranja preoblikoval v nagrajevanje najbolj pridnih in ne nujno dejansko nadarjenih,
ki bi z izjemnimi dosežki izkazovali dodano vrednost pridobljenega znanja oziroma
potencialov nadarjenosti.« (ŠOS, 2012, str. 21). Uvajanje koncepta za odkrivanje in delo z
nadarjenimi je v osnovnih šolah dosegalo vzpodbudne rezultate. Osnovne šole so namreč
koncept dela s potencialno nadarjenimi dobro integrirale v svoje redno delo in na
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sistematičen način nagrajevale delo teh otrok in mladostnikov. Uvajanje koncepta je
potrebno vzpodbuditi tudi na ravni srednješolskega izobraževanja (ŠOS, 2012, str. 21).
Nov zakon je sicer poostril vstopne kriterije za pridobitev Zoisove štipendije, medtem pa ni
spremenil koncepta spodbujanja nadarjenosti med mladimi. Obstaja bojazen, da se bo
tekom let ponovno pojavila potreba po spreminjanju načina podeljevanja Zoisovih
štipendij, saj je že predhodna praksa pokazala, da sistem ni učinkovit in da ne dosega
želenih učinkov (ŠOS, 2010, str. 6 in ŠOS, 2012, str. 5). Potrebujemo sistem, ki bo med
mladimi spodbujal in razvijal različne oblike nadarjenosti. Pozornost naj bo usmerjena v
večjo povezanost šolstva z gospodarstvom z namenom ugotavljanja potreb trga dela in v
povezavi s tem prepoznavanja in nagrajevanja mladih talentov.
Primeri sodne prakse oziroma pritožb, ki jih je Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije odstopil drugostopenjskemu organu, so največkrat: pogoji za pridobitev
pravice, višina štipendije in prenehanje pravice. Primer sodne prakse Višjega delovnega in
socialnega sodišča24, po katerem je sodišče obrazložilo, da mirovanje štipendijskega
razmerja (določa 48. člen ZŠtip) pri obravnavi določene skupine (staršev) sodi na polje
proste presoje zakonodajalca, ki pa je pri uresničevanju načela socialne države precej
široko. Stranka se je namreč pritožila zaradi neenakosti in razlikovanja glede mirovanja
štipendijskega razmerja med starši s statusom študenta, ki ponavljajo letnik, in tistimi
študenti, ki kljub starševstvu letnik sicer opravijo, a z nižjo oceno od zahtevane. Ureditev
v 48. členu ZŠtip tako pomeni, da je starš s statusom študenta, kljub izobraževanju
oziroma uspešno zaključenem letniku v bistveno slabšem položaju, kot bi bil, če bi
ponavljal letnik. Določbo prvega odstavka 48. člena v zvezi s tretjim odstavkom 24. člena
ZŠtip je zato treba ustavno skladno razlagati tako, da Zoisova štipendija ne miruje in se
izplačuje materi s statusom študentke, kljub nedoseganju zahtevane povprečne ocene.
Zoisove štipendije morajo v prihodnje v večji meri poudarjati razvojni potencial mladih,
tudi v obliki izjemnih dosežkov in manj na podlagi povprečne ocene. Obstaja bojazen, da
se bo nagrajevalo najbolj pridne in ne nujno nadarjene, prav tako pa je določanje uspeha
lahko med šolami močno podvrženo subjektivnim merilom.
Pri Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije so mnenja, da je ZŠtip-1 odpravil
nekatere nepravilnosti, saj se je v zadnjih letih povečevalo število osnovnošolcev z
odličnimi ocenami v devetem razredu osnovne šole. Tudi sedaj bodo morali vlagatelji
izkazovati visoko povprečje, vendar bo pomembno tudi, kako znajo znanje uporabiti pri
reševanju problemov in drugem udejstvovanju zunaj formalnega izobraževanja. Športni
dosežki se ne prištevajo več med izjemne dosežke in bo o njih odločal Olimpijski komite
Slovenije, ki podeljuje športne štipendije.

24

Sodba Psp 475/2013.
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5.6 KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Vsako podjetje si prizadeva k uresničevanju zastavljenih ciljev. Dobiček ni edini temeljni
cilji, h kateremu si prizadevajo organizacije, temveč so pomembni tudi dodatni cilji, kot je
npr. skrb za zaposlovanje razpoložljivih kadrovskih virov na področju dejavnosti podjetja
(Ivanko, 2008, str. 14−15).
Kadrovske štipendije omogočajo mladim takojšen prehod na trg dela po zaključku
izobraževanja in v procesu šolanja pridobivanje delovnih izkušenj v okviru prakse, s
projektnim vključevanjem ipd., podjetja pa v okviru svoje kadrovske politike dolgoročno
načrtujejo potrebno usposobljen kader. Z namenom večje zaposljivosti in lažjega prehoda
mladih na trg dela, kadrovske štipendije omogočajo pot do pridobitve ustreznega poklica
in mlade že med izobraževanjem pripravljajo na zaposlitev pri štipenditorju.
Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci v skladu s svojimi kadrovskimi načrti in
potrebami. To pomeni, da delodajalci razpišejo štipendije za tiste kadre, ki jih bodo
potrebovali v prihodnosti (Plemenitaš Fuchs in Gostiša, 2008, str. 163).
S sofinanciranjem kadrovskih štipendij država zasleduje cilje socialne politike, saj na eni
strani mlade finančno podpre v času izobraževanja, na drugi strani pa zagotovi možnost
takojšnje zaposlitve po končanem procesu izobraževanja. Sistem kadrovskega
štipendiranja tako omogoča hitrejši prehod na trg dela in pridobivanje delovnih izkušenj
že med študijem.
»Delodajalci s kadrovskim načrtovanjem in vlaganjem v mlad, perspektiven kader v obliki
kadrovskega štipendiranja dolgoročno zagotavljajo razvoj ustreznih kadrov in na ta način
spodbudijo razvoj podjetij. Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi
vrstami štipendij, kljub temu pa jih veliko vsako leto ostane nepodeljenih.« (sklad,
2014a).
Delodajalci lahko štipendirajo mlade na podlagi kadrovskih štipendij, za katere ne
prejmejo sofinanciranja države, regijske razvojne agencije, občin ali iz drugih štipendijskih
skladov. V nadaljevanju so predmet raziskovanja kadrovske štipendije opredeljene v
ZŠtip-1, ki opredeljuje dve vrsti programov sofinanciranja kadrovskih štipendij (69. člen
ZŠtip-1):
• posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem preko enotnih regijskih
štipendijskih shem in
• kadrovske štipendije, sofinancirane neposredno delodajalcem.
Višina sofinanciranja med sistemoma kadrovskih štipendij je enaka, razlike so v načinu
izplačevanja, administrativnih postopkih in načinu poročanja. Izvajalci regijskih
štipendijskih shem z zakonom niso zavezani k izvajanju administrativnih in poročevalskih
storitev za delodajalca, kljub temu pa delodajalcem ves čas zagotavljajo podporni servis v
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okviru sofinanciranega štipendiranja. Prednost podpore je predvsem za manjše
delodajalce, ki v vlogi ene osebe opravljajo več funkcij hkrati in bi jim tovrstno delo
predstavljajo dodatno breme.
Sredstva za neposredno oziroma posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij dodeljuje
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije na podlagi javnega razpisa. Javni sklad RS za
razvoj kadrov in štipendije delodajalcu in nosilcu regijske štipendijske sheme sofinancira
50 % dodeljene kadrovske štipendije. Število sofinanciranih štipendij je odvisno predvsem
od razvojnih potreb delodajalca oziroma od indeksa razvojne ogroženosti regije.
Upravičenci do kadrovskih štipendij morajo izpolnjevati enake pogoje kot Zoisovi in
državni štipendisti, razen starostnega pogoja. Izpolnjevati morajo tudi individualne
pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca.
5.6.1

POSREDNO SOFINANCIRANE KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Posredno sofinancirane kadrovske štipendije se dodeljujejo v okviru enotnih regijskih
štipendijskih shem. Shema je »instrument štipendij za mlade, ki se izobražujejo v poklicih,
po katerih je povpraševanje v regiji največje, in spodbuja gospodarski in družbeni razvoj
ter izboljšuje zaposljivost mladih«. (Karničnik, 2014, str. 22). Regijske štipendijske sheme
se izvajajo v vseh 12 regijah v Sloveniji po enotnem modelu. S kadrovskimi štipendijami v
okviru regijskih štipendijskih shem se želi vzpostaviti sistem spodbud, ki bo povezoval
izobraževalni sistem s potrebami na trgu dela in odpravljal strukturna neskladja v
zaposlovanju, izboljšal kompetence človeških virov in povečeval zaposljivost v regijah
(sklad, 2014b).
»V Sloveniji je prisotno strukturno neskladje na trgu dela. Neusklajenost med ponudbo in
povpraševanjem po znanjih in spretnostih na regionalnem trgu dela se prvenstveno
odraža v dejstvu, da podjetja težko najdejo primerno delovno silo, v katero bi
sistematično vlagali med procesom izobraževanja.« (Karničnik, 2014, str. 22). Po
podatkih Centra RS za poklicno izobraževanje (Štrakl in dr., 2013, str. 9) je »v šolskem
letu 2001/02 bil delež vpisanih dijakov v poklicno izobraževanje še 25,5 %, v šolskem letu
2010/11 se je zmanjšal na 15,2 %. V enakem obdobju se je delež vpisanih v srednje
tehnične in strokovne šole povečal z 38,5 % na 43,4 %, delež vpisanih v srednje splošno
izobraževanje pa je porasel z 35,9 % na 41,3 %«.
Pomanjkanje takšne delovne sile predstavlja razvojni primanjkljaj, zato je pomembno
pristopiti k reševanju tega problema sistematično, s spodbujanjem mreženja med
izobraževalno sfero in trgom dela. Sprememba pristopa bo preprečila odhod mladih
izobraženih v tujino, zniževala bo strukturno brezposelnost in spodbujala hiter prehod iz
izobraževanja v zaposlitev. Program regijskih štipendijskih shem lahko pripomore k
izboljšanju razmer in zniževanju neusklajenosti na trgu dela (Karničnik, 2014, str. 22).
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Regijske štipendijske sheme izvajajo regionalne razvojne agencije in druge pravne osebe,
ki so del regijske razvojne mreže in na katere je bila v skladu z Zakonom o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja prenesena obveznost izvajanja RŠS. Na regionalni ravni
so programi regijskih štipendijskih shem usklajeni s potrebami regije in umeščeni v
regionalne razvojne programe statističnih regij.
Cilji izvajanja regijskih štipendijskih shem so25:
• »uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po kadrih v regiji;
• dvig ravni izobrazbene strukture v regiji v skladu s potrebami delodajalcev;
• znižanje strukturne brezposelnosti;
• vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oz. ohranjanje izšolanih
kadrov v regiji;
• spodbujanje kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov
skladno s potrebami trga dela v regiji;
• kreiranje delovnih mest za mlade in preprečevanje brezposelnosti«.
Regijske štipendijske sheme so določene z:
• Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in
57/12);
• Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 in 40/09 ter ZŠtip-1 56/2013);
• Pravilnikom o izvajanju enotnih regijskih štipendijskih shem, ki so ga sprejeli izvajalci
RŠS (veljaven za sklenjene pogodbe do vključno šolskega/študijskega leta 2013/2014)
in
• Pravilnikom o sofinanciranju kadrovskih štipendij (veljaven za sklenjena štipendijska
razmerja od vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015 dalje).
ZŠtip posrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij ni urejal celovito, saj je bil vsebinsko
preskromen. Izvajalci shem so zato določila podrobneje uredili s Pravilnikom o izvajanju
enotnih Regijskih štipendijskih shem, in sicer višino štipendij in način izplačevanja, pravice
in obveznosti štipendistov, posledice v primeru, da štipendist ali delodajalec ne izpolnjuje
svojih obveznosti ipd.
S sprejetjem novega zakona o štipendiranju so sofinancirane kadrovske štipendije dobile
tudi svoj prvi, uradni podzakonski akt, Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij
(Uradni list RS, št. 35/2014). Pravilnik podrobneje opredeljuje poziv delodajalcem za
prijavo potreb po kadrovskih štipendijah, javni razpis za sofinanciranje kadrovskih
štipendij, sofinanciranje štipendije, obvezno delovno prakso, zaposlitev štipendista in
druga vprašanja, povezana s sofinanciranjem kadrovskih štipendij.

25

Opredelitev iz Javnih razpisov od leta 2008 do 2013 (Fundacija Prizma, 2013).
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Instrument regijskih štipendijskih shem temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem
štipendijske sheme v posamezni regiji in državo (MDDSZ in Javnim skladom RS za razvoj
kadrov in štipendije) in skladno z zakonom na področju spodbujanja skladnega
regionalnega razvoja predstavlja izjemen pomen za razvoj regij v Sloveniji. Regijske
štipendijske sheme razpisuje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Sodelovanje
poteka na način, da Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije preko nosilcev
štipendijskih shem za kadrovsko štipendijo, ki jo podeljuje delodajalec, prispeva 50 %
kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače. V kolikor se štipendist
izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v politiki štipendiranja oz.
kadar gre za deficitarne poklice, se sofinanciranje dodeli v višini 70 % kadrovske
štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače. Sofinancira se samo osnovna
štipendija.
»Štipenditor poskrbi za izplačilo štipendij štipendistu. Delodajalec nakaže sredstva na
račun štipenditorja, ta pa založi sredstva na osnovi pogodbe za izvajanje operacije ter
štipendistu izplača štipendijo. V primeru, da se bodisi delodajalec bodisi štipenditor
znajdeta v likvidnostnih težavah, lahko pride do zamud pri izplačilih.« (Marošek, 2014, str.
22).
Sredstva za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij se zagotavljajo iz virov
Evropskega socialnega sklada v finančni perspektivi 2007−2013, vendar je financiranje
zagotovljeno le do vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015, ko se zaključi obdobje
upravičenih stroškov za programe, sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega
sklada. Od leta 2008, ko je shema pričela delovati, so se v okviru razpisa zagotavljala
sredstva za sofinanciranje štipendij do konca izobraževalnega procesa na isti ravni
izobraževanja, vendar so sredstva zagotovljena najdlje do 30. 9. 2015. Kako bo s
sofinanciranjem kadrovskih štipendij za preostala leta do zaključka izobraževanja
štipendistov za že sklenjene pogodbe po zaključku programskega obdobja, še ni znano,
saj resorno ministrstvo še nima podatkov, iz katerih virov se bo zagotavljalo in nadaljevalo
(če sploh) posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij. Nosilci regijskih štipendijskih
shem so tukaj v neenakopravnem položaju z Javnim skladom RS za razvoj kadrov in
štipendije, ki podeljuje neposredno sofinancirane kadrovske štipendije, saj v svojih
razpisih zagotavlja sofinanciranje kadrovskih štipendij do zaključka izobraževanja, kajti
sklad sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij zagotavlja iz proračunskega sklada
MDDSZ.
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Enotna regijska štipendijska shema se s podporo Evropskega socialnega sklada26 izvaja od
leta 2008. V posameznih regijah se je kadrovsko štipendiranje kot instrument razvoja
človeških virov regije začelo izvajati že leto prej s podporo iz namenskih sredstev Javnega
sklada RS za razvoj kadrov in štipendije iz naslova koncesijskih dajatev in lokalnih
sredstev občin.
Faze štipendijske sheme prikazuje slika 1. Regionalne razvojne agencije so do vključno
šolskega/študijskega leta 2013/2014 vsako leto v začetku leta objavile javni poziv
delodajalcem s sedežem v svoji regiji, da oddajo potrebe po kadrovskih štipendistih.
Sledila je objava javnega razpisa štipendij, na katerega so se prijavili zainteresirani dijaki
in študentje.
Slika 1: Faze štipendijske sheme

Vir: Marošek (2014, str. 9).

Nov zakon o štipendiranju je prinesel tudi nove postopke za pridobitev sofinanciranja
kadrovskih štipendij. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ob koncu koledarskega
leta objavi javni poziv delodajalcem, da oddajo potrebe v zvezi z dodelitvijo kadrovskih
štipendij, ki bodo razpisane v naslednjem šolskem/študijskem letu. Delodajalec potrebe
odda sam na sklad ali jih sporoči nosilcu štipendijske sheme, ki jih nato za delodajalca
vnese v bazo pri skladu (Kuntarič Hribar, 2014).
Vse potrebe delodajalcev se odslej zbirajo pri skladu, centralizirano na enem mestu, kar
omogoča boljši pregled nad vsemi podeljenimi štipendijami v državi. Potrebe se v celoti
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Regijske štipendijske sheme delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007−2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne
usmeritve; 1.2 »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Dikcija, ki jo v
skladu z navodili za izvajanje operacij Evropskega socialnega sklada morajo navajati nosilci
regijskih štipendijskih shem. Gre za sintezno opredelitev iz Javnih razpisov izvajalcev regijskih
štipendijskih shem od leta 2008 do 2013.
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oddajo preko spleta, najpozneje do konca januarja. Na podlagi zbranih potreb sklad objavi
seznam razpisanih kadrovskih štipendij z namenom promocije zbranih potreb pri
izobraževalnih ustanovah in kariernih centrih ter informiranja dijakov, študentov in
udeležencev izobraževanja odraslih o možnostih kadrovskih štipendij. Mladi se sami
obrnejo na delodajalca in mu pošljejo prošnjo za dodelitev štipendije. Delodajalec sam
izbere primernega kandidata. Sklad oziroma nosilci regijskih štipendijskih shem do konca
februarja objavijo javni razpis z odprtim rokom za vložitev vloge za dodelitev sredstev za
sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za naslednje šolsko/študijsko leto
(Kuntarič Hribar, 2014).
Delodajalec se s prejetjem sofinanciranja za kadrovsko štipendijo zaveže, da bo po
zaključku izobraževanja s štipendistom sklenil pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas na
ustrezno delovno mesto, in sicer že v enem mesecu po zaključku izobraževanja, v trajanju
najmanj 12 mesecev. V praksi to pomeni, da se mora štipendist npr. po uspešno
zaključenem štiriletnem srednješolskem izobraževanju zaposliti vsaj za eno leto, v tem
času pridobi delovne izkušnje, po preteku pogodbenih obveznosti pa lahko nadaljuje
izobraževanje na višji ravni. Nov zakon tako določa zaposlitev po vsaki ravni
izobraževanja, odlog zaposlitve več ni možen, kot je to dopuščal stari zakon o
štipendiranju. V kolikor sta oba zainteresirana, da štipendist nadaljuje izobraževanje, pa to
lahko še vedno realizirata tako, da štipendist izobraževanje nadaljuje ob delu (izredno) ali
celoten izobraževalni program ali vsaj prvo leto, kolikor mora biti štipendist zaposlen in
nato naprej redno.
Pri sofinanciranih kadrovskih štipendijah odlog zaposlitve po zaključku izobraževanja po
ZŠtip-1 ni več možen. Obveznost zaposlitve za izpolnitev obveznosti iz sofinanciranja je
skrajšana na 1 leto, ne glede na trajanje sofinanciranja za posamezen izobraževalni
program (prej eno leto za vsako leto sofinanciranja).
Na ta način delodajalec dobi kader, ki ga je štipendiral (in ki ga je sofinancirala država) v
podjetje, s tem njegovo znanje, hkrati pa štipendist na delovnem mestu pridobi
relevantne delovne izkušnje in priložnost naučeno uporabiti v praksi. Na ta način ima
štipendist tudi možnost poglobljenega spoznavanja delodajalca in poklica. Vse to omogoča
tudi bolj informirano odločanje štipendista o nadaljnji karieri in nadaljevanju
izobraževanja, ti posamezniki pa bodo tudi v primeru nadaljevanja izobraževanja
praviloma boljši dijaki/študenti – bolj motivirani, z relevantnimi delovnimi izkušnjami, z
življenjsko izkušnjo, ki je večina ostalih dijakov/študentov še ni izkusila.
Izkušnje izvajalcev regijskih štipendijskih shem pri delu z delodajalci kažejo, da
delodajalcem ta nezmožnost odloga ne ustreza in to predvsem tistim, ki želijo štipendirati
družinskega člana. Slednjim je namreč v interesu, da njihovi otroci nadaljujejo šolanje na
višji ravni.
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»Če se delovno razmerje sklene za krajši delovni čas od enega leta, mora delodajalec
vrniti celoten znesek prejetega sofinanciranja kadrovske štipendije štipendista.« (77. člen
ZŠtip-1). »Kadar delodajalec zaposli štipendista pred zaključkom izobraževanja, mora tak
štipendist izobraževanje zaključiti v šestih mesecih po zaposlitvi.« (78. člen ZŠtip-1).
»Delodajalec lahko ob predhodnem soglasju štipendista in nosilca štipendijske sheme vse
pogodbene obveznosti prenese na drugega delodajalca.« (79. člen ZŠtip-1). »Če
štipendist izobraževanja ne zaključi v roku, mora delodajalec vrniti celoten znesek
prejetega sofinanciranja kadrovske štipendije za tega štipendista.« (81. člen ZŠtip-1).
Delodajalec mora medsebojne pravice in obveznosti s štipendistom urediti v posebni
pogodbi, kjer podrobneje opredeli tudi vračilo sredstev.
ZŠtip-1 nalaga obvezo štipendistu, ki prejema kadrovsko štipendijo, da redno napreduje
pri izobraževanju in uspešno zaključi izobraževalni program. Kot novost uvaja poskusno
dobo oz. enomesečno delovno prakso, ki jo mora štipendist opraviti pri delodajalcu v
trajanju najmanj enega meseca v vsakem šolskem letu, lahko se združi tudi s šolsko
prakso. Delodajalec lahko štipendistu v času opravljanja prakse povrne tudi stroške za
prevoz in prehrano, ki pa niso predmet sofinanciranja. Štipendist se v času izobraževanja
ne sme samozaposliti ali zaposliti in sprejeti mora zaposlitev na ustrezno delovno mesto
pri delodajalcu po zaključenem izobraževanju (Kuntarič Hribar, 2014).
Pomembna sprememba novega zakona je možnost, da v prvem letu štipendiranja lahko
po enomesečni praksi delodajalec ali štipendist odpove pogodbo o štipendiranju. V
primeru take odpovedi štipendist ni dolžan vrniti prejetega zneska štipendije delodajalcu,
delodajalec pa ni dolžan vrniti prejetega zneska sofinanciranja, če štipendist uspešno
zaključi letnik in napreduje v višji letnik programa. Štipendistu in delodajalcu poskusno
leto omogoča spoznavni čas in prinaša možnost, da brez obveznosti in finančnih posledic
prekineta štipendijsko razmerje. Na ta način ZŠtip-1 prispeva h »kakovostnejši kadrovski
politiki in privlačnejšemu sistemu kadrovskega štipendiranja, saj navkljub poizkusom v
zadnjih petih letih še ni prišlo do opaznega izboljšanja povečanja števila podeljenih
kadrovskih štipendij«. (ŠOS, 2012, str. 20).
Izvedena raziskava med delodajalci v okviru Analize RŠS za Podravje (Marošek, 2014, str.
26) je pokazala, da najpomembnejši motiv podjetij za vključitev v shemo »predstavlja
razvoj ustrezno usposobljenega kadra, ki je pri večini podjetij povezan z dejstvom, da
podjetja na zavodu za zaposlovanje ne najdejo ustreznih kadrov. Podjetja pa so se
vključila v shemo tudi zaradi tega, da si zagotovijo pripadnost bodočih zaposlenih podjetju
že v času izobraževanja in ker je to dodaten finančni vir za podjetja«.
Vključena podjetja v shemi izpostavljajo, da trenutno ne vidijo nobene prednosti sheme v
primerjavi z drugimi načini zagotavljanja ustreznih kadrov, izpostavljajo finančno plat, saj
shema nalaga veliko obveznosti delodajalcem, tudi v obliki vračila štipendije v primeru
neizpolnitve pogodbenih obveznosti. Na trgu so na voljo tudi druge oblike razvoja in
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zaposlovanja mladih kadrov (npr. plačila prispevkov, subvencije za prvo zaposlitev ipd.), ki
za delodajalce postajajo bolj privlačne kot kadrovsko štipendiranje. Menijo, da se glede na
ugodnosti sofinanciranja zaposlovanja mladih »ne splača štipendirati«, tudi zato, ker se je
velik delež podjetij strinjal z odlogom zaposlitve zaradi nadaljevanja izobraževanja
štipendista, kljub temu, da zanj po končanem izobraževanju nimajo ustreznega delovnega
mesta (Marošek, 2014, str. 26−27).
Podjetja tudi zaradi pomanjkanja prijav šolajočih le-teh niso mogla podeliti. Menijo, da so
za tovrstno situacijo predvsem trije razlogi:
• »majhno zanimanje mladih za posamezne poklice (npr. mesar, oblikovalec kovin) in
majhno število vpisanih v poklicne šole;
• slabo poznavanje možnosti kadrovskega štipendiranja s strani mladih in staršev in
• strah mladih pred prevzemanjem obveznosti (zaposlitev).
Ker tovrstnih kadrov delodajalci ne najdejo v evidenci Zavoda za zaposlovanje, potrebo po
kadrih rešujejo delno s priučitvijo (za enostavnejša opravila) ali z zaposlovanjem tujcev«.
(Marošek, 2014, str. 27).
Praksa kadrovikov kaže, da se mladi zaradi obveze zaposlitve ne želijo vnaprej vezati na
enega delodajalca oziroma se ne želijo zavezati k vračilu sredstev v primeru
neizpolnjevanja šolskih obveznosti. Prav tako jim višina štipendije ne predstavlja dovolj
velike motivacije in še ne razmišljajo o pomembnosti zagotovljene zaposlitve takoj po
zaključenem izobraževanju.
Graf 7: Struktura kadrovskih štipendij v obdobju od leta 2008 do leta 2012
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Vir: Marošek (2014, str. 31).

Štipendije, podeljene preko regijskih štipendijskih shem, med kadrovskimi štipendijami
pridobivajo na pomenu in njihov delež se med vsemi kadrovskimi štipendijami povečuje.
»Leta 2008 so posredno podeljene kadrovske štipendije predstavljale 17,85 % vseh
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kadrovskih štipendij, leta 2012 pa 28,45 % vseh kadrovskih štipendij.« (Marošek, 2014,
str. 31). Gibanje kadrovskih štipendij v petletnem obdobju prikazuje graf 7.
»Od leta 2007 je bilo sklenjenih 1.350 pogodb z delodajalci in podeljenih več kot 3.000
štipendij. Čeprav so rezultati zaradi gospodarske in finančne krize pod pričakovanji, lahko
poudarimo nekaj pozitivnih učinkov: študentje, predvsem visoko izobraženi, so našli
zaposlitev in se po zaključku študija vrnili iz univerzitetnih centrov nazaj v kraj bivanja.«
(Karničnik, 2014, str. 22).
5.6.2

NEPOSREDNO SOFINANCIRANE KADROVSKE ŠTIPENDIJE

V okviru spodbud za izobraževanje pozna ZŠtip-1, poleg posrednega sofinanciranja
štipendij delodajalcem preko enotnih regijskih štipendijskih shem, tudi neposredno
sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih razpisuje in podeljuje Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Kadrovske štipendije, ki jih sklad sofinancira
neposredno, se dodeljujejo pod enakimi pogoji glede upravičenosti, razlike pa obstajajo v
postopkovni ureditvi in v načinih izplačevanja sofinanciranega deleža.
Neposredne kadrovske štipendije se razpisujejo za območje celotne Slovenije in so
namenjene tistim delodajalcem, ki niso vključeni v regionalne sheme (sklad, 2014c). Iz
namenskih sredstev proračunskega sklada MDDSZ se zagotavljajo sredstva za pokrivanje
štipendij in stroškov izvajanja za neposredno sofinancirane kadrovske štipendije.
Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije štipendista od tekočega
šolskega/študijskega leta dalje do zaključka izobraževalnega programa, in sicer za zneske
kadrovskih štipendij, ki jih bo izplačal štipendistu na podlagi sklenjene pogodbe (sklad,
2014d).
Izkušnje izvajalcev regijskih štipendijskih shem so pokazale, da so bile neposredno
sofinancirane kadrovske štipendije v primerjavi z regionalno štipendijsko shemo
ugodnejše z vidika izplačevanja sredstev. Delodajalci s strani sklada namreč prejmejo 70
% vrednosti za štipendije za tekoče šolsko/študijsko leto v obliki predplačila.
5.6.3

PROBLEMATIKA
IZVAJANJA
POSREDNO
SOFINANCIRANIH KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

IN

NEPOSREDNO

Postopkovna ureditev, ki je zmanjševala učinkovitost ciljev štipendijske politike, so po
mnenju izvajalcev shem najpogosteje prekratki roki za zaposlitev (60 dni po zaključenem
izobraževanju) štipendista ter mirovanje štipendijskega razmerja, ki je omejeno z enim
letom. Vendar je omejevanje časa prejemanja štipendije razumljiv ukrep države, ki
namenja za spodbujanje kadrovskega štipendiranja proračunska in evropska sredstva, ki
so po naravi stvari tudi omejena.
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ZŠtip-1 na delodajalca prenaša več administrativnih postopkov (npr. priprava in sklepanje
pogodb s štipendistom, mesečno nakazovanje štipendij, poročanje skladu, vodenje
evidenc ipd.), vendar le, kadar se odločijo za sofinanciranje preko regijskih štipendijskih
shem, saj so le-te sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada, ki je podvržen
administrativno zahtevnim postopkom. Neposredne kadrovske štipendije so financirane iz
proračunskega sklada MDDSZ, ki ne določa tako pogostega poročanja in dokazovanja
izpolnjevanja upravičenosti. Izvajalci štipendijskih shem bodo tako morali razmisliti v
smeri zagotavljanja celovite podpore delodajalcem tudi v prihodnje, v kolikor bodo želeli
pridobiti in obdržati delodajalce iz regije.
Domneva se, da bodo sicer slednji bolj naklonjeni neposrednemu sofinanciranju, ki
zagotavlja predplačilo za štipendije, saj si predvsem manjši delodajalci, ki v eni osebi
opravljajo več funkcij hkrati, ne morejo privoščiti še zahtevnih in dolgotrajnih postopkov
poročanja. Administrativni postopki destimulativno vplivajo na delodajalce, glede na
dosedanje izkušnje pri delu z delodajalci se ti posledično ne odločajo za prejem
sofinanciranih sredstev, temveč kadrovske štipendije raje dodeljujejo sami, brez
posrednika. Takšna ureditev torej posledično vodi do upada interesa za kadrovsko
štipendiranje. Zato je pomembno, da je sistem zasnovan tako, da je prijazen in enostaven
do subjektov, vključenih v štipendijsko razmerje.
Manjši delodajalci, ki štipendirajo svoje otroke z namenom, da bodo po zaključenem
izobraževanju nadaljevali z dejavnostjo in prevzeli družinsko podjetje, s pomočjo
sofinanciranih kadrovskih štipendij svojim otrokom podelijo žepnino v obliki visoke
kadrovske štipendije, ki jo uveljavljajo kot davčno olajšavo za podjetja. »V zadnjih letih se
je pokazalo, da so posamezni delodajalci podeljevali pretirano visoke štipendije, zato je
Zakon o dohodnini v svojih določilih obdavčil zneske nad minimalno plačo nad določenim
limitom.« (MDDSZ, 2010, str. 24).
»Izkušnje z izvajanjem RŠS so pokazale, da tudi po zaključku izplačila štipendije obstajajo
obveznosti izvajalca sheme, z njimi povezani stroški pa se ne upoštevajo kot upravičeni
oz. v pogodbi niso predvideni. V prvi vrsti gre za spremljanje pogodbenih obveznosti
zaposlitve. Več dela nastane v primeru nepravilnosti oz. delnega izpolnjevanja pogodbenih
obveznosti ipd. Prihaja namreč do situacij, ko se zaposlitve ne realizirajo ali se delno
realizirajo. Prekinitve pogodbenih razmerij so vezane na ugotavljanje vzrokov in
upravičenost terjatev za povračilo izplačanih sredstev, priprava terjatev za vračilo sredstev
in spremljanje izpolnjevanja teh obveznosti.« (Marošek, 2014, str. 23).
Prizadevanja nosilcev regijskih štipendijskih shem za stimuliranje okolja pri dodeljevanju
kadrovskih štipendij znotraj regij in občin izhajajo iz časov prejšnje finančne perspektive,
kjer so vire za sofinanciranje štipendij črpali iz neposrednih razvojnih spodbud. Na podlagi
večletnih izkušenj z izvajanjem programa je združenje regionalnih agencij (RRA GIZ)
poenotilo postopke in pravila delovanja, kar jim je omogočilo uspešno načrtovanje in
75

izvajanje programa v finančni perspektivi 2007−2013 ter črpanje sredstev Evropskega
socialnega sklada. Z zaključkom programskega obdobja 2007−2013 se iztekajo tudi
pogodbe za sofinanciranje posrednih kadrovskih štipendij in delovanje regijskih
štipendijskih shem, saj so sredstva (za že podpisane pogodbe) zagotovljena le do 30. 9.
2015 (RRA GIZ, 2014).
Instrument regijske štipendijske sheme je v vseh regijah prepoznan kot zelo dober in kot
tak implementiran tudi v posamezne regionalne razvojne programe za obdobje
2014−2020. V prehodnem obdobju, ki zajema leti 2014 in 2015, je MDDSZ s programom
Jamstvo za mlade za vsako leto posebej zagotovilo 2 milijona EUR sredstev za
sofinanciranje kadrovskih štipendij iz naslova regijskih štipendijskih shem. Da je
instrument dober, je potrdila tudi država, in sicer z vzpostavitvijo sistema neposrednih
kadrovskih štipendij. Le-te se sicer izvajajo v okviru Javnega sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije, sam način izvajanja pa povzema pravila oziroma dobro prakso, ki je bila
vzpostavljena v okviru regijskih štipendijskih shem. Kljub večkratnim zagotovilom
pristojnih organov, da ima država zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja in
izvajanja regijskih štipendijskih shem, je ZŠtip-1 prilagojen skladu in njegovemu načinu
podeljevanja štipendij. Tako ZŠtip-1 postavlja nosilce regijskih štipendijskih shem v
neenakopraven položaj (RRA GIZ, 2014).
Prav tako ostaja način izvajanja regijskih štipendijskih shem v prihodnje še vedno
neopredeljen. Od pričetka uporabe ZŠtip-1 si nosilci regijskih štipendijskih shem pri
pristojnih organih neuspešno prizadevajo, da slednji sprejmejo pravila, določijo način in
pogoje izvajanja regijskih štipendijskih shem ter zagotovijo sredstva za štipendije in
delovanje ter izvedejo postopke, potrebne, da bi se kadrovsko štipendiranje izvajalo
skladno z roki, določenimi v ZŠtip-1. Zakon tudi določa objavo javnega razpisa v mesecu
februarju, do meseca avgusta pa le-ta še ni bil objavljen.
Iz zgoraj navedenih ugotovitev izhaja, da so bile regijske štipendijske sheme ustanovljene
z namenom zmanjševanja razlik med potrebami in ponudbo izobraženega kadra ter z
zagotavljanjem ustreznega kadra za podjetja v regiji, samostojne podjetnike in druge
organizacije. Ne le, da je namen dosežen, shema prispeva tudi k zmanjševanju
brezposelnosti v regiji. V vsaki regiji ima regijska štipendijska shema popolno podporo
lokalnih skupnosti in gospodarskih organizacij za nadaljnje izvajanje, saj je instrument
prepoznan kot odličen in učinkovit.
V zadnjem obdobju se na nivoju države in njihovih služb (MDDSZ in sklad) izvajajo
aktivnosti, ki kažejo na vse večje centraliziranje štipendijske sheme, in težnji, da se
izvajalcem sheme onemogoči ustrezno izvajanje regijske štipendijske sheme. Temu
primerno so sprejete oziroma prilagojene tudi zakonske podlage, kljub temu, da so bile
sheme kadrovskih štipendij oblikovane in razvite na nivoju regij in da institucije, ki
delujejo na tem nivoju, najbolje poznajo svoje okolje. Sistem, ki ga je kot dobrega
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prepoznala tudi država in ki je prepoznan kot uspešen in utečen, se z novim ZŠtip-1
postavlja povsem na novo, s tem se pa po nepotrebnem izgublja čas, kar je v času slabše
gospodarske aktivnosti povsem nerazumno. Navsezadnje to predstavlja tudi dodatne
stroške, tako za državo kot za regije (RRA GIZ, 2014).
Raziskava kaže, da bi se s centralizacijo oz. prenosom postopkov na Javni sklad RS za
razvoj kadrov in štipendije izgubil neposredni stik z delodajalci in regijami. To bi lahko
posledično pripeljalo do manj podeljenih kadrovskih štipendij, saj nosilci shem direktno
sodelujejo s podjetji, nekateri tudi v okviru vseživljenjske karierne orientacije in drugih
projektov, kar omogoča pretok informacij tudi v smeri razvoja in načrtovanja kadrov.
Izvajalci shem tako še niso prejeli ustreznih navodil za izvajanje regijskih štipendijskih
shem po novem zakonu, prav tako še uradno ni potrjen vir financiranja (za štipendije in
izvajanje). Posledično izvajalci shem niso mogli izpeljati vseh postopkov za objavo javnega
razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto
2014/2015 in drugih potrebnih postopkov, da se izvajanje regijske štipendijske sheme
nadaljuje tudi v prihodnje.

5.7 DRUGE OBLIKE ŠTIPENDIJ
5.7.1

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Štipendije za deficitarne poklice so novost prenovljenega zakona o štipendiranju in se
bodo podeljevale od šolskega/študijskega leta 2014/2015 dalje. Štipendisti, ki bodo prejeli
to štipendijo, ne bodo vezani na obvezo zaposlitve po zaključku izobraževanja.
Namenjene so dijakom in študentom, ki se izobražujejo na področjih, opredeljenih v
politiki štipendiranja (30. člen ZŠtip-1). »Politika štipendiranja je ukrep Vlade Republike
Slovenije, s katerim se določijo dolgoročne usmeritve na področju štipendiranja
deficitarnih poklicev za petletno obdobje, prav tako namen in cilje deficitarnih štipendij.«
(3. člen ZŠtip-1). V politiki štipendiranja se opredelijo področja, ki se spodbujajo preko
politike štipendiranja za deficitarne poklice. Dokument predvideva postavitev kazalnikov za
spremljanje doseganja ciljev in dolgoročne pričakovane rezultate štipendij za deficitarne
poklice (30. člen ZŠtip-1). Predlog pripravlja resorno ministrstvo v sodelovanju s
predstavniki socialnih partnerjev in ključnimi deležniki na področju izobraževanja in
zaposlovanja.
Višina mesečne štipendije bo 100 EUR, enotno za dijake in študente. Štipendije bo
dodeljeval Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, ki mora v skladu z ZŠtip-1 do
konca meseca januarja za naslednje šolsko/študijsko leto objaviti javni razpis z odprtim
rokom za vložitev vloge (32. in 33. člen ZŠtip-1).
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Naloga MDDSZ v skladu z ZŠtip-1 je priprava strateškega dokumenta politike štipendiranja
najpozneje do konca februarja 2014. Dokument v času priprave naloge še ni bil
pripravljen, prav tako pa se zamuja tudi z objavo razpisa za deficitarne štipendije na
Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije. Tako kot na drugih prioritetnih področjih
v Sloveniji zamuja priprava strateških razvojnih dokumentov, tudi področje politike
štipendiranja še vedno ni celovito urejeno s pripravo dokumenta politike deficitarnih
poklicev, ki bo služil kot ključen okvir za izvajanje politike štipendiranja v državi. Takšno
stanje otežuje izvajanje sistema ter slabi njegovo učinkovitost in uspešnost.
5.7.2

ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene Slovencem s stalnim
prebivališčem zunaj Slovenije, ki imajo državljanstvo Slovenije, Slovencem s stalnim
prebivališčem zunaj Slovenije brez državljanstva Slovenije in brez statusa, Slovencem s
stalnim prebivališčem zunaj Slovenije, ki imajo status Slovenca brez državljanstva
Slovenije. Štipendije so namenjene za dodiplomski študij v Sloveniji, torej za
izobraževanje v višješolskem ali visokošolskem izobraževalnem programu prve in druge
stopnje na izobraževalnih ustanovah v Sloveniji.« (37. in 38. člen ZŠtip-1).
Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu znaša 200 EUR mesečno, štipendist pa je
upravičen tudi do povračila prispevkov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Štipendije dodeljuje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, ki vsako leto objavi
javni razpis za dodelitev štipendije za naslednje študijsko leto. Merila za ocenjevanje vlog
za dodelitev štipendije so zlasti povprečna ocena, aktivno sodelovanje v slovenskih
društvih in drugih organizacijah (Keser, 2014).
5.7.3

ŠTIPENDIJE AD FUTURA ZA MEDNARODNO MOBILNOST

Štipendije Ad futura se dodeljujejo za mednarodno mobilnost za izobraževanje, študijski
obisk in sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja (Keser, 2014):
• Štipendije Ad futura za izobraževanje
Namenjene so spodbujanju mednarodnega izobraževanja oz. študija v tujini. Financira se
dodiplomski in podiplomski študij omejenih smeri, in sicer naravoslovja, tehnike ali
medicine (dodiplomski in podiplomski študij) ter družboslovje in humanistika (podiplomski
študij). Pogoj je javna veljavnost programa in institucije, prejemanje drugih štipendij je
dovoljeno samo v tujini, oseba mora biti nezaposlena, točkovanje za izbor pa se izvede na
podlagi povprečja ocen, dosežkov in kariernega načrta. Štipendija pokriva stroške šolnine
in življenjskih stroškov. Omogoča visoke štipendije, ki se gibljejo do 15.000 EUR letno in
povrnitev življenjskih stroškov v višini do 6.000, 9.000 ali 12.000 EUR letno za vsa leta
študija.
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Štipendija Ad futura za izobraževanje se lahko dodeli za srednješolsko, višješolsko ali
visokošolsko izobraževanje v tujini in tujemu državljanu s stalnim prebivališčem v tujini, ki
ni pridobil statusa rezidenta za daljši čas za izobraževanje v Sloveniji. Upravičenci lahko
pridobijo štipendijo pred dopolnjenim 28. letom starosti za visokošolsko izobraževanje.
Višina in namen štipendije se določi z vsakokratnim javnim razpisom. Javni sklad RS za
razvoj kadrov in štipendije kot pristojna institucija za dodelitev štipendije objavi javni
razpis praviloma z zaprtim rokom za vložitev vloge, z odprtim rokom za vložitev vloge pa v
primeru, če razpis ne določa meril za izbiro štipendistov, temveč le razmejitvena merila.
Program Ad futura omogoča pridobitev štipendije za štiriletni študij na European
University Institute v Firencah smeri ekonomija, zgodovina, pravo in politične vede.
Financira se celotna šolnina za študij ter mesečna štipendija v višini 1.220 EUR ter
morebitni dodatki. Po zaključku izobraževanja se mora štipendist zaposliti v Sloveniji vsaj
za štiri leta. Financira se lahko tudi izvajanje programa Fulbright, za približno dva
doktorska študenta (en semester) in štirje raziskovalci, praviloma profesorji (za obdobje
enega leta) za raziskovanje v Združenih državah Amerike. Dve študijski leti prej se morajo
prijaviti na ameriški ambasadi. Štipendist se je po zaključku izobraževanja, za katerega je
prejemal štipendijo, dolžan zaposliti najpozneje v treh mesecih pri delodajalcu s sedežem
v Republiki Sloveniji ali se prijaviti v evidenco brezposelnih oseb v Sloveniji. Pogodba o
zaposlitvi mora biti sklenjena s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je
trajalo izobraževanje, za katerega je štipendist prejemal štipendijo oz. v skladu s pogoji,
določenimi v javnem razpisu. Štipendist obvezo izpolni tudi, če se na območju Slovenije
samozaposli. V nasprotnem primeru je štipendist dolžan vrniti vrednost štipendije.
Odložitev obveznosti zaposlitve je možna, kadar štipendist nadaljuje izobraževanje na višji
ravni izobraževanja, in sicer za čas trajanja tega izobraževalnega programa.
• Štipendije Ad futura za študijske obiske
Namenjene so spodbujanju mednarodne mobilnosti in dvigu kakovosti izobraževanja in
zaposljivosti udeležencev študijskih obiskov. Financira se izobraževanje ali praktično
usposabljanje v tujini, in sicer v višini 70 EUR tedensko ter 500 EUR dodatka za pot izven
Evrope. Kadar štipendist že prejema druge štipendije, se le-te odštevajo od te štipendije.
Trajanje študijskega obiska je v obsegu do 12 tednov. Pogoji za pridobitev štipendije so
status študenta, državljanstvo Slovenije, minimalno trajanje je dva tedna za dijake in tri
tedne za študente, študijski obisk pa mora biti vsebinsko povezan z izobraževanjem v
Sloveniji. Obveznosti štipendista so udeležba in uspešen zaključek študijskega obiska ter
priprava ustreznega poročila.
Primeri štipendij za študijske obiske v tujini so: štipendiranje programa Erasmus (v višini
150 EUR mesečnega dodatka k Erasmus dotaciji), sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih
iz znanja in raziskovanja v tujini, štipendiranje ali sofinanciranje raziskovalnega dela
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doktorskih študentov v tujini ter štipendije za študijske obiske slovenskih dijakov in
študentov v tujini.
• Štipendije Ad futura za sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih iz znanja ali
znanstvenoraziskovalnega oz. razvojnega področja
Dodeljujejo se za udeležbo dijakov in študentov ter njihovih mentorjev na skupinskih ali
individualnih tekmovanjih v tujini z namenom spodbude, da se mladi potegujejo za
odličnost svojega raziskovalnega dela in idej. Višina sofinanciranja znaša 500, 1.000 ali
1.200 EUR na osebo, na razpis pa se prijavi institucija (javno veljavne izobraževalne
ustanove, raziskovalne ustanove, strokovna ali druga primerljiva združenja). Tabela 15
prikazuje število podeljenih štipendij Ad futura po programih, za obdobje od 2010 do
2013.
Tabela 15: Število podeljenih štipendij Ad Futura po programih
2010

2011

2012

2013

Raziskovalno sodelovanje

104

96

69

20

Štipendija za pridobitev izobrazbe

229

143

173

46

Štipendije za študijske obiske v tujini

1.834

2.376

2.437

18

Sofinanciranje udeležbe dijakov in študentov na
tekmovanjih v tujini

182

200

262

159

SKUPAJ:

2.349

2.815

2.941

243

Vir: MDDSZ (2014).
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6

ANALIZA UREDITVE SISTEMA ŠTIPENDIRANJA
IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE

V

V nadaljevanju se naloga osredotoča na analizo sistemov štipendiranja in drugih oblik
finančne pomoči za izobraževanje v Avstriji, na Danskem in Švedskem ter Nizozemskem.
Omenjene evropske države so izbrane glede na različne modele socialne politike in
kulturno tradicijo države. Razlog za izbiro Danske in Švedske je v njuni širši
prepoznavnosti, saj veljata za razviti državi s specifičnim in univerzalnim modelom
socialne politike. Nizozemska je prepoznana po visoki kakovosti izobraževalnih programov,
kar je razlog za izbor omenjene države v raziskovalnem delu naloge. Zaradi neposredne
bližine s Slovenijo in zgodovinsko-kulturne podobnosti, naloga obravnava tudi Avstrijo in
njen sistem štipendiranja.

6.1 AVSTRIJA
Prvi začetki zvezne pomoči avstrijskim študentom segajo v leto 1960, z namenom pomoči
otrokom iz materialno šibkejšega okolja, da pričnejo oz. nadaljujejo izobraževanje ter
povečajo dostopnost terciarnega izobraževanja. Od leta 1992 je finančna podpora za
študij vse bolj vezana tudi na druge posredne ukrepe zvezne pomoči. Pogoji in obveznosti
upravičencev so se usklajevali postopoma (Stipendium Austria, 2013, str. 3). Trenutno
delujeta dva pravna akta, ki urejata področje štipendiranja oz. podpore dijakom in
študentom, ki študirajo v Avstriji, in sicer »Schülerbeihilfengesetz« iz leta 1983 ter
»Studienförderungsgesetz« iz leta 1992.
Viri sredstev pomoči šolajočim se najpogosteje zagotavljajo iz sredstev avstrijske vlade,
deželnih vlad ali občin, različnih skladov Evropske unije pa tudi zasebnih fundacij, združenj
in podjetij. Na Ministrstvu za šolstvo, umetnost in kulturo zagotavljajo sredstva za
štipendije in spodbude šolajočim, podeljevanje štipendij in drugih spodbud za študente na
dodiplomskem študiju pa je v pristojnosti urada za dodeljevanje sredstev študentom, ki
deluje v okviru Ministrstva za znanost in raziskave. Urad ima pristojnosti razporejanja
sredstev za štipendije in druge dodatke, ki so bila zagotovljena iz prejetih davkov (OeAD
Austria, 2014).
Urad deluje na zveznih ravneh in je pristojen tudi za dajanje informacij, podajanje pritožb
in rešuje vprašanja, ki zadevajo štipendije, študijske dodatke, dodatek za stroške prevoza,
štipendije ob zaključku študija, štipendije za mobilnost ter štipendije za študij v tujini.
Sestavljen je iz oddelkov za podeljevanje štipendij in ga vodi zvezno ministrstvo za
znanost in raziskave. Oddelki so registrirani na Dunaju, v Gradcu, Innsbrucku, Salzburgu,
Linzu in Celovcu (Stipendium Austria, 2013, str. 1).
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Register štipendij je urejen v okviru največje spletne podatkovne baze za štipendije vseh
študijskih področij v Avstriji (grants.at). Možnosti finančne podpore za študente,
diplomante in raziskovalce segajo od klasičnih štipendij in donacij do nadomestil in
nagrad. Prav tako so šolajoči deležni podpore v obliki državnih, evropskih in mednarodnih
raziskovalnih podpornih programov (OeAD Austria, 2014).
6.1.1

ŠOLNINE

Šolanje na avstrijskih javnih izobraževalnih institucijah je brezplačno za študente z
avstrijskim državljanstvom, študente iz drugih držav EU, tuje študente iz držav, s katerimi
ima Avstrija podpisane mednarodne sporazume o dovoljenju državljanom teh držav o
enakem dostopu do trga dela kot za avstrijske študente. Leta 2009 je pričel delovati
revidiran sistem plačila šolnin. Ta določa, da morajo študenti, ki študirajo preko
predpisanega časa, in študenti, ki niso državljani držav EU, plačati šolnino za študij na
avstrijskih univerzah. Šolnino morajo plačati tudi domači študenti in študenti iz EU, kadar
prekoračijo predpisan čas študija za več kot leto dni. Študenti, ki ne izpolnijo minimalnih
kriterijev, morajo plačati šolnino v višini 380,36 EUR na semester. Vsi študenti avstrijskih
univerz morajo plačati vpisnino v višini 17,50 EUR na semester (Migration Austria, 2014).
Študenti, ki niso državljani držav članic EU, in študenti iz območja EGP, plačajo šolnino v
višini 726,72 EUR na semester (European Commission, 2013, 25).
6.1.2

OBLIKE FINANČNIH SPODBUD

Finančne spodbude za izobraževanje delijo v dva ukrepa, in sicer kot (Stipendium Austria,
2013, str. 3):
• neposredno financiranje študija (plačila, ki jih študentje prejmejo direktno v denarju) in
• posredno financiranje študija (pomoči, ki jih prejmejo starši študentov ali pomoči v
obliki nedenarnih ugodnosti).
Šolajočim so za podporo pri izobraževanju na voljo naslednje neposredne (direktne) oblike
pomoči iz zveznih sredstev (Stipendium Austria, 2013, str. 3):
• štipendije,
• študijski dodatek,
• nadomestilo stroškov za prevoz,
• subvencioniranje stroškov zavarovanja,
• dotacije za mobilnost,
• spodbude za študij v tujini,
• štipendija za zaključek študija,
• finančna pomoč študentom,
• subvencija za nego otroka,
• sredstva iz naslova uspešnosti,
• spodbujevalne štipendije,
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• subvencionirana posojila.
Za neposredne oblike pomoči je značilno, da se dodeli šolajočim samo na podlagi
diferencialnih socialnih meril in samo v primeru hkratnega napredovanja med študijskimi
leti. Direktne oblike pomoči se lahko izplačajo v višini do 8.952 EUR na leto. Višina je
odvisna od osnovnega dohodka družine in števila njenih članov (European Commission,
2013, str. 25). Različne direktne oblike zvezne pomoči šolajočim so regulirane v Zakonu o
podpori študentom iz leta 1992 (nem. Studienförderungsgesetz), ki so predstavljene v
nadaljevanju.
Med posredne (indirektne) finančne spodbude se uvrščajo (Stipendium Austria, 2013, str.
3):
• družinski dodatek;
• zdravstveno in obvezno nezgodno zavarovanje za študente (za študente, ki nimajo
možnosti zavarovanja po starših, v višini 19 EUR na mesec);
• davčne olajšave za otroke, ki študirajo;
• subvencije v študentskih in dijaških restavracijah.
Posredna zvezna pomoč za šolajoče predstavlja pomemben element socialne podpore v
času izobraževalnega procesa. Sestavljena je predvsem iz finančnih sredstev, ki je
dostopna staršem šolajočih (oz. študentom preko njihovih staršev). Zakonsko določena
dolžnost staršev, da skrbijo za svoje otroke, dokler ne razvijejo sposobnosti za
samopreživljanje, predstavlja temelj pravice do tovrstne finančne pomoči. Na voljo so
subvencije, ki so namenjene šolajočim za znižanje nekaterih stroškov. Značilnost teh
ukrepov opredeljuje dejstvo, da posredne oblike pomoči za dijake praviloma prenehajo ob
dopolnjenem 18. letu starosti, pri študentih pa se to obdobje podaljša na starostno mejo
24 ali 25 let (Stipendium Austria, 2013, str. 4−20).
Po podatkih Eurydice (European Commission, 2013, str. 25) je v šolskem/študijskem letu
2011/2012 finančno podporo prejemalo približno 17 % vseh dijakov in študentov. S
spremembo akta o financiranju študija iz leta 2007 se je višina štipendij zvišala za 12 %.
Ta sprememba je najbolj doprinesla šolajočim, ki prihajajo iz družin z nižjimi dohodki.
Šolajoči, ki so bili upravičeni do štipendije, so tako v študijskem letu 2007/2008 prejeli
tudi 73 EUR več na mesec oz. 876 EUR na leto (Stipendium Austria, 2013, str. 4).
Glavne spremembe zakonodaje so omogočile:
• povečanje zneska, ki ga lahko študent prejme, kadar hkrati prejema tudi štipendijo, v
višini 8.000 EUR na leto;
• pridobitev posebne podpore študentom, ki jim je dodeljeno skrbništvo za otroke. Glede
upravičenosti se je sprememba nanašala na število otrok in čas, namenjen negi otroka.
Starostna meja študenta, ki lahko prejme posebno podporo za nego in varstvo otroka,
je 35 let;
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• pridobitev posebne podpore za študente s posebnimi potrebami: višina štipendije se je
povečala, kakor tudi samo trajanje podpore in zgornja starostna meja ob začetku
študija, in sicer na 35 let (Stipendium Austria, 2013, str. 4−5).
6.1.2.1

Štipendije

Avstrijski sistem štipendiranja deluje po načelu zagotavljanja finančne pomoči v obliki
mesečnih nakazil. Na splošno velja, da prejete štipendije ni potrebno vrniti, razen v
primeru neporočanja o napredovanju po prvih dveh semestrih, kot tudi nezakonitega
prejemanja štipendije (Stipendium Austria, 2013, str. 6).
Upravičenci do štipendij in pogoji
Pogoji za dodelitev štipendije šolajočim so opredeljeni v zakonu o podpori študentom
(nem. »Studienförderungsgesetz«). Osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen, je vpis osebe na
izobraževalni program v Avstriji. Do štipendij so upravičeni šolajoči, ki so:
• redno vpisani in
• vpisani na javne izobraževalne ustanove27.
Upravičenci morajo biti avstrijski državljani. Tuji državljani so do štipendij in drugih
dodatkov upravičeni le, kadar lahko izkažejo aktivno udejstvovanje/delovanje v Avstriji
(najmanj petletno plačevanje avstrijskega davka od dohodka preko vsaj enega od
staršev). Državljani držav podpisnic Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru in
tretjih držav so obravnavani enakovredno (Stipendium Austria, 2013, str. 7).
Predpogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev štipendije, so:
• socialna potreba po štipendiji: ocenjuje se na podlagi dohodkov in števila družinskih
članov upravičenca. Prihodek dijaka/študenta je pomemben le za časovno obdobje, v
katerem dijak/študent prejema štipendijo;
• dohodek: kot dohodek po zakonu o podpori študentom se šteje letni bruto dohodek,
zmanjšan za neobdavčen dohodek in izredne odhodke oz. druge podobne odhodke, ki
so pomembni z vidika davčne zakonodaje. Kot dokazila se predložijo plačilne liste za
zadnje koledarsko leto ter dohodki iz kmetijske in gozdarske dejavnosti;
• napredovanje v višji letnik: zahteva se redno napredovanje. V prvih dveh semestrih je
potrebno doseči 30 kreditnih točk. Vnaprej se določi tudi časovni rok za dokončanje
izobraževalnega procesa, ki se ne sme preseči za več kot en semester (dopušča se

27

V določenih primerih so do štipendij upravičeni tudi študenti, ki so vpisani na zasebne univerze

(npr. kot je Univerza uporabnih umetnosti).
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•
•
•

•
•
•

torej »semester tolerance«, ki lahko odstopa od predvidenega časovnega okvirja). V
kolikor se to obdobje prekorači, se šteje, da pogoj napredovanja ni izpolnjen;
doseganje zadovoljivega učnega uspeha: preverja se dosežena ocena obveznih
predmetov, ki mora biti vključno do 2,9;
zaključek študija: dijak/študent ne sme imeti predhodno že zaključenega drugega
študijskega programa ali primerljivega dodiplomskega programa v Avstriji ali v tujini;
starost: od 15. leta dalje so osebe upravičene do prejemanja štipendije. Upravičenec se
mora prvič vpisati v letnik oz. s šolanjem pričeti pred dopolnjenim 30. letom starosti.
Starostna omejitev se lahko izjemoma podaljša:
kadar se je dijak/študent najmanj štiri leta sam preživljal, se omejitev podaljša za eno
leto za vsako dopolnjeno leto samostojnega preživljanja;
kadar se dijaku/študentu dodeli skrbništvo za vsaj enega otroka, se omejitev podaljša
za dve leti za vsakega otroka, vendar do največ pet let;
kadar je dijak/študent invalid, se omejitev podaljša na pet let (Stipendium Austria,
2013, str. 7−8).

Redna zaposlitev, nega otroka ali invalidnost otroka lahko zviša vstopno starost, vendar
ob prvem vpisu v študijski program študent ne sme biti starejši od 35 let. Zakon dopušča,
da študenti v času študija delajo in so redno zaposleni. Kadar njihov letni dohodek
preseže višino 8.000 EUR, je potrebno preseženo višino povrniti (Stipendium Austria,
2013, str. 8).
Trajanje štipendijskega razmerja in zamenjava študija
Dijak/študent sklene štipendijsko razmerje za čas trajanja izobraževalnega programa,
vključno s pripravo zaključne naloge. Dijak/študent ima možnost podaljšanja
štipendijskega razmerja, in sicer v primeru:
• nosečnosti študentke za največ en semester,
• varstva in nege otroka za največ dva semestra na otroka do njegovega šestega leta
starosti,
• služenja vojaškega roka za največ dva semestra,
• invalidnega dijaka/študenta (s priznano 50 % invalidnostjo) za največ dva semestra,
• bolezni dijaka/študenta (dokazovanje s potrdilom zdravnika),
• nepredvidljivih dogodkov, ki jih ni možno preprečiti (Stipendium Austria, 2013, str. 9 in
Migration Austria, 2014).
Študent področje študija ne sme spremeniti več kot dvakrat, kar pa lahko naredi
najpozneje v drugem semestru študija. V kolikor pride do zamenjave programa po tem
obdobju, študent ni več upravičen do štipendije (Migration Austria, 2014).
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Višina štipendij
Zakon o podpori študentom (nem. »Schülerbeihilfengesetz«) (9.−11.a člen SchBeihG), v
skladu z zadnjimi spremembami, določa osnovni znesek pri izračunu štipendije, in sicer v
višini 1.130 EUR na leto (94 EUR mesečno). Šolajočim pripada tudi dodatek za bivanje,
kadar se izobražujejo zunaj kraja stalnega bivališča. Osnovni znesek dodatka za bivanje
znaša 115 EUR mesečno. Dijaki in študenti, ki prejemajo dodatek za bivanje, so upravičeni
tudi do dodatka za prevoz v višini 105 EUR. Štipendija se izplačuje mesečno.
Osnovna štipendija in dodatek za bivanje se povišata za 1.172 EUR na leto, kadar (12.
člen SchBeihG):
• dijaku/študentu umrejo starši,
• se je dijak/študent pred sklenitvijo štipendijskega razmerja štiri leta popolnoma
preživljal sam,
• se dijak/študent izobražuje ob delu in se preživlja sam,
• je dijak/študent v registrirani zvezi in ne živi s starši.
V primeru invalidnega študenta se osnovna štipendija in dodatek za bivanje povišata za
1.298 EUR na leto.
Najvišja štipendija znaša 475 EUR mesečno, praviloma pri študentih, ki živijo sami.
Najvišja štipendija lahko znaša 679 EUR mesečno, v kolikor (se) je študent (26. člen
StudFG):
• brez staršev,
• poročen oz. živi v registrirani izvenzakonski skupnosti,
• štiri leta pred pričetkom študija preživljal sam in v kolikor
• zaradi prevelike oddaljenosti stalnega prebivališča živi v kraju študija.
Štipendija za študente, ki so po zakonu dolžni preživljati in vzgajati vsaj enega otroka,
lahko znaša do 542 EUR mesečno (za študente, ki živijo s starši) oz. 746 EUR mesečno
(za študente, ki živijo ločeno od staršev). Tem štipendistom se lahko štipendija zviša v
višini 67 EUR mesečno za vsakega otroka. Študenti s posebnimi potrebami so upravičeni
do posebnega dodatka v višini od 160 do 420 EUR na mesec, glede na stopnjo invalidnosti
in ali živijo s starši. V posebnih primerih (npr. bolezen, varstvo otrok, nosečnost,
invalidnost) je možno zaprositi za podaljšanje obdobja upravičenosti do štipendije
(Stipendium Austria, 2013, str. 9−10).
Vloga za štipendijo se predloži v zakonsko določenem roku, in sicer v dveh časovnih
obdobjih (20. 9.–15. 12. in 20. 2.–15. 5.). Študenti lahko oddajo elektronsko vlogo ali
klasično izpolnijo obrazec in ga pošljejo po pošti (OeADAustria, 2014).
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Vračilo štipendij in drugih dodatkov
Avstrijski sistem štipendiranja zagotavlja finančno podporo v obliki neposrednih nakazil.
Načeloma velja, da v skladu s pravnima aktoma »Schülerbeihilfengesetz« in
»Studienförderungsgesetz«, ki urejata podporo dijakom in študentom, štipendist nima
obveze vračanja prejetih zneskov štipendij ali drugih dodatkov, razen, kadar se naknadno:
• ugotovi, da je štipendist štipendijo prejemal s prevaro oz. podajanjem neresničnih in
nepopolnih navedb (npr. lažno prikazovanje podatkov, ki so ključni za pridobitev
štipendije ali dodatka);
• ugotovi, da je štipendist zaradi okoliščin, ki povzročijo znižanje višine štipendije,
prejemal preveč štipendije ali dodatka;
• spremeni obdavčenje, kar spremeni pogoje za izračun višine štipendije/dodatka
štipendistu (Stipendium Austria, 2013, str. 12; Migration Austria, 2014 in 21. člen
SchBeihG).
Štipendist je poleg zgoraj navedenih izjem, štipendijo dolžan vrniti, kadar (51. člen
StudFG):
• so mu bili zneski izplačani po nastopu zakonitega razloga za prenehanje štipendijskega
razmerja;
• so mu bili zneski izplačani v času mirovanja;
• štipendist ne dostavi dokazil o napredovanju po prvih dveh semestrih študija;
• ne dostavi zahtevanih dokazil o napredovanju v višji letnik oz. opravljenih študijskih
obveznostih po zaključku (48/2 člen StudFG). V tem primeru mora vrniti celoten znesek
štipendij/dodatkov, ki jih je prejel v prvih dveh semestrih študija;
• prekine ali ne zaključi letnika oz. ne dostavi dokazil, da je z opravljenimi obveznimi ali
izbirnimi predmeti dosegel vsaj 7 kreditnih točk ali bil prisoten na predavanjih v obsegu
ur, predvidenih za štiri semestrske tedne. Takrat mora vrniti celoten znesek štipendij,
ki jih je prejel v prvem semestru študija.
Kadar štipendist ni predložil dokazil o napredovanju oz. izpolnjevanju študijskih
obveznosti, se lahko višina zneska, ki ga mora vrniti, zmanjša za 180 EUR, če štipendist
(51. člen StudFG):
• nadaljuje študij in najpozneje v petem semestru predloži potrebno dokumentacijo o
izpolnjevanju študijskih obveznosti,
• opravi potrebne študijske obveznosti in pridobi potrebna dokazila, vendar jih predloži
po izteku roka za predložitev.
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6.1.2.2

Druge oblike finančne podpore

Avstrijski sistem finančnih spodbud ob štipendijah pozna tudi druge oblike finančne
podpore, in sicer (Stipendium Austria, 2013, str. 12−22):
1. Študijski dodatek: zasnovan je kot pomoč pri financiranju šolnin za študente, ki
potrebujejo dodatno finančno podporo.
2. Nadomestilo stroškov za prevoz: mladim šolajočim je zagotovljen brezplačen prevoz in
subvencije za prevoz v šolo oz. potovanje, kadar upravičenec študira v tujini.
3. Spodbude za študij v tujini: financirajo se štipendije za študij na tujih univerzah
visokošolskih in univerzitetnih programov, umetnostnih akademij ipd. Pogoj za pridobitev
štipendije je povprečna ocena, ki ne sme biti nižja od 2,0, pravočasno zaključene
načrtovane študijske obveznosti ter drugi pogoji, določeni z vsakokratnim razpisom.
Upravičenci lahko štipendijo prejemajo največ štiri semestre oz. dva semestra študenti, ki
se izobražujejo na medicinskih in tehničnih akademijah ter visokih pedagoških šolah.
Štipendije vključujejo tudi dodatek za prevoz in subvencije za jezikovne tečaje kot
priprave za študij v tujini.
4. Štipendija za zaključek študija: namenjena je kot pomoč študentom, ki so v času
študija redno zaposleni in zaradi priprave zaključne naloge na neplačanem dopustu. S
sredstvi se študentu omogoči izostanek na delovnem mestu brez dodatnih stroškov in
stresa, še zlasti v obdobju, potrebnem za dokončanje posameznikovih zaključnih izpitov.
Pogoj za pridobitev pomoči je zaposlitev najmanj s krajšim delovnim časom za obdobje
vsaj 36 mesecev v predhodnih štirih letih, vključno s časom za nego otroka. Pogoj je, da
štipendist nima zaključenega študija ali temu programu primerljivega izobraževanja in da
v zadnjih štirih letih ni prejemal druge vrste štipendije.
Upravičenec je do štipendije za zaključek študija upravičen samo enkrat v celotnem
izobraževalnem procesu. Zaključna naloga mora biti v pripravi, štipendijsko razmerje je
lahko sklenjeno za največ 18 mesecev od sklenitve pogodbe, zato je pogoj, da štipendist
študij zaključi v tem časovnem obdobju. Štipendist v času sklenitve štipendijskega
razmerja ne sme biti starejši od 41 let. Subvencija se izplača v višini od 600 do 1.040
EUR, v povprečju znaša 715 EUR mesečno. Ta znesek se poveča, če je študent poročen
oz. živi v registrirani zvezi, zakonec/partner pa ne prejema nobenih dohodkov (za do 335
EUR) in če je po zakonu dolžan skrbeti in vzdrževati otroka (127 EUR). Posebna štipendija
lahko traja največ šest mesecev.
5. Finančna pomoč študentom: služi kot socialni korektiv in se podeljuje z namenom
spodbujanja učnega uspeha ali kot podpora za kritje stanovanjskih stroškov, spodbujanja
znanstvenega in umetniškega dela, pridobivanja ustreznih strokovnih izkušenj, kot pomoč
pri financiranju šolnin in podpiranju študentov invalidov, ki imajo priznano 50 %
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invalidnost. Predstavlja nebirokratsko orodje, ki je zasnovano kot pripomoček za izravnavo
v posebnih primerih, določenih z zakonom. Dodeli se pomoč v višini od 180 EUR do
najvišjega zneska štipendije (za oba semestra).
6. Subvencije za nego otroka: dodelijo se študentom z namenom, da lažje oz. hitreje
zaključijo izobraževalni program. Subvencijo lahko upravičenci prejemajo največ šest
mesecev v višini do 150 EUR na otroka. Ta ukrep je sofinanciran iz sredstev Evropskega
socialnega sklada, da bi povečali delež zaposlenih študentov, ki so po zakonu dolžni
skrbeti in vzdrževati otroka.
7. Sredstva iz naslova uspešnosti: se dodelijo študentom, ki dosegajo odličen uspeh oz.
visoke povprečne ocene, v višini najmanj 726 EUR na študijsko leto.
8. Spodbujevalne štipendije: se dodeljujejo z namenom, da se mladi vključijo v
znanstveno ali umetniško delo. Predložiti morajo tudi dokazilo o nadpovprečnem dosežku
v času študija, mnenje o dosežku mora podati tudi profesor. Znesek podpore znaša od
700 do 3.600 EUR na študijsko leto.
9. Subvencionirana posojila: lahko prejmejo študenti, ki so plačali šolnino in niso prejeli
nobene druge državne pomoči (so pa upravičeni do štipendije). Posojilo se dodeli izključno
za namene financiranja šolnine in se mora vrniti najpozneje po zaključku študija.
Subvencionirane obresti se dodelijo za največ 15 semestrov. Ni potrebno dokazilo o
socialnem položaju, zahtevajo pa se dokazila o rednem napredovanju v višji letnik.
10. Družinski dodatek: ta oblika pomoči ima pravno podlago v Zakonu o izravnavi
družinskih nadomestil. Višina družinskega dodatka je odvisna od starosti otrok. Za
študente med 19. in 24. letom starosti znaša družinski dodatek do 152,70 EUR na mesec
na otroka. Izjemoma se družinski dodatek podeli za otroka do 25. leta starosti zaradi
starševstva ali služenja vojaškega roka. Če so v družini vsaj trije otroci, se dodeli dodatna
pomoč v višini 35 EUR.
11. Zdravstveno in nezgodno zavarovanje: na podlagi Zakona o socialni varnosti so
študenti zajeti v sistem obveznega nezgodnega zavarovanja. Nezgodno zavarovanje je
obvezno, katerega pa študentu ni potrebno plačati. Pavšalni znesek krije sklad za
izenačevanje družinskih dodatkov.
12. Davčne ugodnosti: starši, ki živijo s svojimi otroki, ki so vpisani v študijski program,
so upravičeni do odbitka davka, starši, ki pa ne živijo z otroki v skupnem gospodinjstvu,
pa so upravičeni do davčnega odbitka za podporo otroku. Davčni dobropisi znašajo 58,40
EUR na otroka mesečno. Na podlagi dohodninske zakonodaje je možno oddati vlogo za
zmanjšanje davka zaradi izrednih stroškov študenta, ki študirajo izven kraja stalnega
bivanja.
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6.2 DANSKA
Šole in univerze od dijakov/študentov prejmejo vloge za dodelitev finančne pomoči. Le-te
jih preverijo in predajo Agenciji za visokošolsko izobraževanje. Njihova vloga je v
zagotavljanju splošnih in specifičnih informacij glede načina in postopkov financiranja ter
preverjajo izpolnjevanje šolskih oz. študijskih obveznosti upravičencev.
Danska Agencija za visokošolsko izobraževanje vodi register upravičencev, izplačuje
štipendije in posojila, podaja smernice in informacije izobraževalnim institucijam,
obravnava pritožbe in pobude, pripravlja proračun, zbira in vodi statistične podatke za
potrebe Ministrstva za znanost, inovacije in visoko šolstvo. Omenjeno ministrstvo je
odgovorno za celotno načrtovanje in sprejemanje proračuna za štipendije in posojila.
Obenem sprejema zakone, ki omogočajo amandmaje k Državni shemi štipendij in posojil
za izobraževanje (Ministry of Higher Education and Science, 2014).
6.2.1

ŠOLNINE

Na danskem mladi postanejo pravno neodvisni od svojih staršev, ko dopolnijo starost 18
let. Da bi zagotovili priložnosti in možnosti vključitve v nadaljnje izobraževanje vsem
državljanom nad to starostjo, ne glede na socialno ozadje, je država nase prevzela
odgovornost, da vse državljane na tem področju finančno podpre. Prevladuje temeljno
načelo, da mora vsakdo, ki dopolni 18 let, biti upravičen do državne finančne podpore, v
kolikor se vključijo v izobraževalni proces in izpolnjujejo druge temeljne pogoje. Gre za
celovit sistem podpore, ki zagotavlja finančno pomoč osebam nad 18 let, ki se
izobražujejo v sekundarnih in terciarnih študijskih programih (Anthony in Esbjorn, 2014).
Izobraževalni sistem na Danskem je brezplačen, saj stroške šolnin sekundarnega in
terciarnega izobraževanja v celoti financira država (European Commission, 2013, str. 11).
Šolnina na danskih javnih in veliko zasebnih izobraževalnih ustanovah je brezplačna za
danske državljane ter dijake in študente držav članic EU in Evropskega gospodarskega
prostora, prav tako za študente, ki sodelujejo v izmenjevalnih programih. Ostali študentje
morajo od leta 2006 plačati šolnino (Uddannelses Forskningsministeriet, 2014a).
6.2.2

OBLIKE FINANČNIH SPODBUD

Dijaki/študenti na Danskem so upravičeni do finančne pomoči za (nadaljnje)
izobraževanje, ne glede na socialni položaj, tako je omogočen enakopraven dostop vsem.
Vsak državljan, starejši od 18 let, ima pravico do podpore iz javnih sredstev za
izobraževanje. Šolajočim je zagotovljena tudi pomoč pri pokrivanju stroškov za veliko
različnih programov. Podpora za študentske življenjske stroške se zagotavlja preko
Državne sheme štipendij in posojil za izobraževanje, za katero je pristojna Danska
Agencija za visokošolsko izobraževanje v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami in pod
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okriljem Ministrstva za znanost,
Forskningsministeriet, 2014a).

inovacije

in

visoko

šolstvo

(Uddannelses

Državna shema štipendij in posojil za izobraževanje ima dva glavna podporna programa:
• štipendije in
• posojila.
6.2.2.1

Štipendije

Državna shema štipendij dodeljuje štipendije (Uddannelses Forskningsministeriet, 2014a):
• osebam nad 18 let, ki nadaljujejo izobraževanje po naslednjih programih na sekundarni
ravni izobraževanja: splošni srednješolski programi, srednje poklicno izobraževanje in
usposabljanje. Dijak mora obiskovati pouk oz. predavanja, opravljati izpite oz. na druge
načine dokazovati, da je aktiven v izobraževalnem procesu. Za to obliko pomoči ni
časovne omejitve. Študenti so upravičeni do podpore za poljubno število programov,
tečajev, z izjemo nekaterih (višje) srednješolskih programov. Dokler študentje ne
dopolnijo starost 20 let, so višine njihovih štipendij odvisne od dohodka staršev. Ko se
preseže določen znesek, se višina štipendije po progresivni lestvici zniža, vendar kljub
temu vse osebe prejmejo še osnovno podporo države;
• študentom, ki so vpisani v programe visokošolskega izobraževanja: vsak študent, ki je
vpisan v program visokega šolstva, je upravičen do določenega števila mesečnih
štipendij, ki ustrezajo predpisanemu trajanju izbranega študija, ter dodatnih 12
mesecev po končanem izobraževanju. V kolikor je oseba vpisana v visokošolski
program in je prejela vso pripadajoče število štipendij, lahko ob zaključku
izobraževanja oz. v zadnjem letu študija prejme še posojilo.
Študenti, ki živijo s svojimi starši, prejmejo nižjo štipendijo od študentov, ki živijo sami oz.
izven domačega kraja. Za študente, mlajše od 20 let, ki so vpisani v sekundarno
izobraževanje, se avtomatično šteje, da živijo pri starših, v kolikor pa živijo sami, morajo
zaprositi za spremembo (Uddannelses Forskningsministeriet, 2014a).
Sistem je fleksibilen. Študenti v terciarnem izobraževanju (v skladu s časovno omejitvijo)
imajo možnost, da izkoristijo pravico do štipendije kasneje z namenom podaljšanja študija
(npr. za ponovno pripravo na neuspešno opravljen izpit). V posebnih primerih, zlasti
bolezen in nosečnost, študentje lahko zaprosijo za dodatne mesečne štipendije. Mlade
mamice so upravičene do 12 in očetje do 6 dodatnih mesečnih štipendij (Uddannelses
Forskningsministeriet, 2014a).
Študenti imajo možnost organiziranja študija v skladu z osebnimi preferencami in
možnostmi zaslužka. Postavljena je zgornja meja dohodkov, ki jih lahko prejemajo
sočasno s štipendijo. Prejemniki štipendij in posojil lahko opravljajo tudi pridobitne
dejavnosti v določenem obsegu, ne da bi izgubili pravico do državne finančne pomoči.
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Naloga in odgovornost študenta je, da ne preseže določenega cenzusa, približno 7.500
EUR na leto, v nasprotnem primeru morajo vrniti presežena prejeta sredstva
(Uddannelses Forskningsministeriet, 2014a).
Če želijo študenti prejemati celotno štipendijo, poleg le-te ne morejo prejemati tudi
dohodka (postavljenega v zgornji meji okrog 7500 EUR na leto, kar ustreza višini 40−55
delovnim uram mesečno). Višina omejitve dohodka je bila določena z namenom, da se
študentom prepreči prevelik obseg delovnih ur plačanega dela. Študije ugotavljajo, da
obstajajo ostre ločnice glede na napredek pri študiju med študenti, ki delajo več ali manj
kot 55 ur na mesec, in da je zaskrbljujoče, da več kot 70 % študentov, ki ne prejemajo
finančne pomoči, opravlja plačano delo v višini več kot 70 ur na mesec (Anthony in
Esbjorn, 2014).
6.2.2.2

Posojila

Poleg obeh oblik štipendij (za sekundarno in terciarno izobraževanje) so študentom na
razpolago dodatna državna posojila (štipendija 2/3 in posojila 1/3 celotne pomoči). Višino
obrestne mere za posojilo določi parlament. Študenti morajo pričeti z vračanjem posojila
državi najpozneje eno leto po zaključku programa izobraževanja oz. takrat, ko opustijo
šolanje. Posojilo mora biti odplačano najpozneje v 15 letih (Uddannelses
Forskningsministeriet, 2014a).
Za najem državnega posojila se odloči približno polovica študentov. Vsako leto več kot
300.000 upravičencev koristi finančno pomoč iz državne sheme za štipendije. Letni
proračun znaša približno 1,5 milijarde EUR, kar predstavlja približno 0,8 % BDP. Povprečni
letni dohodek študentov, ki prejemajo podporo in dodatno zaslužijo povprečni dohodek
študenta (kar ustreza približno desetim uram plačanega dela tedensko), po obdavčitvi
znaša približno 60 % plače delavca v proizvodnji (Uddannelses Forskningsministeriet,
2014a).
6.2.2.3

Študij v tujini

Državna pomoč za izobraževanje se lahko dodeli za študij v tujini pod pogojem, da je
program v tujini skladen z danskim izobraževalnim sistemom, hkrati pa mora biti
pridobljena izobrazba priznana tudi na Danskem. Za študij v skandinavskih državah se
podpora dodeli za predpisan čas trajanja izbranega študija in dodatnih 12 mesecev ob
zaključku. V kolikor pa se upravičenci odločijo za študij v drugih državah, se dodeli
podpora za obdobje štirih let (Uddannelses Forskningsministeriet, 2014a).
Kadar čas študija v tujini traja 12 mesecev, danski študijski program pa za takšen
program predvideva 6 mesecev, se lahko državna pomoč dodeli le za obdobje 6 mesecev.
Študent za čas trajanja študija v tujini ni upravičen do dodatnih javnih finančnih sredstev.
Študenti, ki želijo študirati v tujini, lahko zaprosijo za štipendijo za obdobje do dveh let.
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Štipendija je namenjena za delno ali popolno kritje šolnine na določenih študijskih
programih v drugih državah. Štipendija se lahko dodeli za sekundarno in terciarno
izobraževanje (Uddannelses Forskningsministeriet, 2014e).
Pogoj za pridobitev nepovratne finančne podpore za študij v tujini je dansko
državljanstvo. Izjema se nanaša na državljane držav članic EU, ki lahko dobijo podporo za
študij v tujini pod enakimi pogoji kot Danci v skladu s pravom Skupnosti. Kljub temu
morajo imeti osebe, za pridobitev nepovratnih sredstev za izobraževanje v tujini, stalno
prebivališče na danskem najmanj dve leti v zadnjih desetih letih pred oddajo vloge
(Uddannelses Forskningsministeriet, 2014e).
Štipendija za študij v tujini je obdavčljiva, davek se plača na danskem. Osebe, ki
prejemajo finančno pomoč za študij v tujini, so dolžne dvakrat letno posredovati
dokumentacijo, s katero izkazujejo izpolnjevanje študijskih obveznosti v skladu z načrtom
(Uddannelses Forskningsministeriet, 2014e).
6.2.3

UPRAVIČENCI

Na Danskem so do državne finančne pomoči za pokrivanje stroškov izobraževanja
upravičene vse osebe, ne glede na socialni položaj. Vsak državljan, starejši od 18 let,
lahko prejme finančno podporo za izobraževanje (Ministry of Higher Education and
Science, 2014). Drugi pogoji so predstavljeni pri posamezni obliki finančne podpore.
Praviloma tuji študenti, ki so vpisani v danske izobraževalne programe, niso upravičeni do
finančne podpore pri izobraževanju. Ob posebnih pogojih so izjeme pri beguncih in
sorodnikih beguncev ter drugih tujih državljanih, ki na Danskem dovolj dolgo živijo in
delajo (Uddannelses Forskningsministeriet, 2014a).
6.2.4

VIŠINA ŠTIPENDIJ IN POSOJIL

Kot ugotavlja raziskava, danske izobraževalne ustanove nimajo šolnin, finančna podpora
dijakom in študentom se odobri v obliki štipendij in posojil. Štipendije in državna posojila
so namenjena le izobraževalnim programom, priznanim s strani ministrstva za visoko
šolstvo.
Kadar je upravičenec v času terciarnega izobraževanja porabil pripadajoče število
štipendij, lahko pridobi posojilo za zaključek študija, vendar šele v zadnjem letniku
šolanja. Posojilo za dokončanje študija lahko prejema največ 12 mesecev. Po zaključku
izobraževanja mora študent pričeti z odplačevanjem državnega posojila, in sicer
najpozneje v letu dni, v katerem je študent zaključil študij. Obdobje odplačila ne sme biti
daljše od 15 let. Vse oblike finančne pomoči, torej štipendija, posojilo in štipendija za
študij v tujini, se izplačujejo mesečno na transakcijski račun upravičenca (Uddannelses
Forskningsministeriet, 2014b).
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Tabela 16 prikazuje višino osnovne in dodatne štipendije za osebe, ki obiskujejo
srednješolske programe. Višina osnovne štipendije je odvisna od tega, ali upravičenci
živijo sami oz. s starši. V letu 2014 osnovna, najnižja štipendija znaša 173,40 EUR, do
katere so upravičeni vsi, ne glede na socialni status.
Tabela 16: Višina štipendije v srednješolskem izobraževanju v letu 2014
Višina mesečne štipendije
Upravičenec živi pri starših

Upravičenec živi sam

Osnovna štipendija

173,40 EUR

502,23 EUR

Najvišji dodatek (odvisen od
dohodkov staršev)

215,91 EUR

280,82 EUR

Najvišja štipendija skupaj

389,31 EUR

783,05 EUR

Vir: Uddannelses Forskningsministeriet (2014c).

6.2.5

TUJI ŠTUDENTI

Osebe, ki niso danski državljani in želijo prejemati državno finančno pomoč za
izobraževanje, morajo izpolnjevati posebne pogoje, ki jih postavljajo v enakopraven
položaj z danskimi državljani. Dijak/študent mora izpolnjevati enega od spodaj navedenih
pogojev (Uddannelses Forskningsministeriet, 2014d):
• na Dansko se je preselil skupaj s starši,
• je poročen ali v partnerski zvezi z danskim državljanom,
• je zaposlen ali bil zaposlen na Danskem najmanj dve leti,
• ima stalno prebivališče na Danskem vsaj pet let,
• je otrok staršev, ki so državljani ene od držav člani EU/EGP ali Švice.
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6.3 ŠVEDSKA
Ministrstvo za šolstvo in raziskave je pristojno za urejanje področja izobraževalnih
institucij, raziskav, izobraževanja odraslih in štipendiranje. Področje štipendiranja in
dodeljevanja drugih pomoči za financiranje stroškov izobraževanja je v pristojnosti
Švedskega nacionalnega urada za pomoč študentom (Centrala studiestödsnämnden –
CSN). CSN je organ državne uprave, ki opravlja naloge administracije švedske denarne
pomoči za izobraževanje, in sicer posojila in podporo za izobraževanje. Dejavnosti urada
so razdeljene na področje podeljevanja sredstev za izobraževanje, vračanja posojil za
izobraževanje ter odobritev in vračanje posojil za nakup stanovanjske opreme za begunce
in druge tuje državljane (CSN, 2014).
Osebe imajo v času izobraževanja urejeno zavarovalniško kritje. Z vpisom na univerzo na
Švedskem, so zajeti v skupinsko politiko nezgodnega zavarovanja, saj CSN v imenu šol in
univerz ureja tudi to področje (CSN, 2014a).
6.3.1

ŠOLNINE

Dolgo časa je bila Švedska ena redkih držav v Evropi, v kateri je bilo terciarno
izobraževanje popolnoma brezplačno, tako za domače študente kakor tudi študente iz
drugih držav, ki so študirali na Švedskem. Od sredine leta 2010 so z določbo v Zakonu o
visokem šolstvu sprejeli, da je terciarno izobraževanje brezplačno le za švedske državljane
in državljane držav članic EU, EGP in Švice. Državljani drugih držav morajo plačati vpisnino
in šolnino za študij glede na izobraževalni program (Universitets-Kanslersämbetet, 2013,
str. 20).
Ob uvedbi vpisnin in šolnin na sekundarni in terciarni ravni izobraževanja so za tuje
dijake/študente iz držav, ki niso državljani držav članice EU/EGP ali Švice, ustanovili sklad
za državne štipendije. Visokošolski zavodi so pričeli intenzivno z iskanjem možnosti
financiranja štipendij pri podjetjih ali iz zasebnih donacij. Tako je že jeseni 2012 40 % na
novo registriranih tujih študentov prejelo švedsko štipendijo (UniversitetsKanslersämbetet, 2013, str. 40).
6.3.2

UPRAVIČENCI

Dijaki/študenti lahko pridobijo finančno podporo za študij od države, če izpolnjujejo
določene pogoje. Finančne pomoči ni možno dobiti, kadar osebe sklenejo pogodbo o
izobraževanju, pri podiplomskem študiju, za študij na zasebnih šolah ter imigranti. V
kolikor je dijak/študent predhodno že prejemal kakšno obliko pomoči za študij, CSN
preverja tudi študijski uspeh, ki ga šole pošljejo CSN-u (CSN, 2014a).
V okviru finančne pomoči za izobraževanje se dijakom dodeljuje dodatek za izobraževanje
(dijaška pomoč) in študentom pomoč za študij (štipendija). Dijaška pomoč je finančna
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podpora za dijake, ki obiskujejo srednjo šolo in programe izobraževanja odraslih. Pomoč
lahko dobijo osebe, ko dopolnijo 16 let do vključno zaključnega semestra, ko dopolnijo 20
let (CSN, 2014a).
Štipendija je sredstvo, do katere so upravičeni študenti zaradi študija na švedski univerzi
ali višji in visoki šoli. Do študentske štipendije so upravičene osebe, ki v jesenskem
semestru dopolnijo 20 let, vendar najdlje do 54. leta starosti (za osebe, ki so vključene v
izobraževalne programe za odrasle). Del teh sredstev je podpora, drug del pa posojilo.
Študent se sam odloči, ali bo podal vlogo za podporo ali pa bo najel posojilo. Del denarja,
ki se najame v obliki posojila, se vrača naknadno po zaključku izobraževanja (CSN,
2014a).
Upravičenci so podrobneje opisani v poglavju o oblikah finančnih spodbud.
6.3.3

OBLIKE IN VIŠINE FINANČNIH SPODBUD

Na Švedskem deluje državna shema štipendij in posojil za potrebe sofinanciranja stroškov
izobraževanja dijakom in študentom. Sestavljena je iz kombinacije štipendij in študijskih
posojil.
V okviru finančne pomoči dijakom/študentom za pokrivanje
dodeljujejo štipendije (kot nepovratna oblika pomoči) in
srednješolskih programih in študij na univerzah ter višjih
dijaka/študenta je pomemben dejavnik, ki določa vrsto oz.
(CSN, 2014a).

stroškov izobraževanja se
posojila (za šolanje na
in visokih šolah). Starost
obliko upravičene pomoči

Namen finančne pomoči je podpreti dijaka/študenta pri opravljanju šolskih/študijskih
obveznosti in nadaljevanju izobraževalne poti. Obstajajo različne vrste finančne pomoči za
študij (CSN, 2014a):
• osebe, ki se vpišejo v srednješolsko izobraževanje, so upravičene do dodatka za
izobraževanje, vključno s študentsko štipendijo;
• osebe, ki se vpišejo v program srednješolskega izobraževanja za odrasle, visoko šolo ali
univerzo, lahko v začetku šolskega leta zaprosijo za pomoč za študij;
• osebe, ki bodo študirale v tujini, lahko zaprosijo za pomoč za študij, osebe, ki pa bodo
v tujini študirale na višji sekundarni ravni (srednji šoli) in so mlajše od 20 let, lahko
zaprosijo še za dodatek za izobraževanje;
• osebe ki so gluhe, naglušne ali invalidne in se bodo vpisale na srednješolsko
izobraževanje, lahko zaprosijo za dodatek za izobraževanje za osebe s posebnimi
potrebami.
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6.3.3.1

Dodatek za izobraževanje

Dodatek za izobraževanje (ang. study allowance) dodeljujejo v treh oblikah, in sicer kot
(CSN, 2014a):
• štipendije (ang. grant),
• dopolnilni dodatek (ang. supplementary allowance),
• podpora za bivanje zunaj doma.
Osnovne zahteve za dijaka/študenta za pridobitev dodatka za izobraževanje so (CSN,
2014a):
• starost med 16 in 20 let,
• status rednega študenta,
• obiskovati mora program (višje) srednje šole (strokovno in poklicno izobraževanje),
programe odraslih v srednješolskem izobraževanju ali druge programe, ki jih vodi vlada
oz. prejemajo javne subvencije.
Tuji državljani morajo oddati vlogo za preveritev upravičenosti za pridobitev dodatkov za
izobraževanje. Višino dodatkov za izobraževanje prikazuje tabela 17. Višina osnovne,
temeljne štipendije za leto 2014 znaša 114 EUR.
Tabela 17: Višina dodatkov za izobraževanje
Vrsta dodatka

Višina dodatka

Štipendija

114 EUR

Dopolnilni dodatek*

31 EUR, 62 EUR ali 93 EUR

Podpora za bivanje zunaj doma *

129 EUR−255 EUR

* izpolnjeni morajo biti posebni pogoji.
Vir: CSN (2014a).

Štipendije
Dijaki/študenti prejmejo štipendijo avtomatično, zato predložitev vloge ni potrebna.
Upravičenec prejme štipendijo, ko se vpiše v izobraževalni program in ko dopolni starost
16 let. Štipendijo prejema do 20. leta. Mladi do dopolnjenega 16. leta prejemajo otroški
dodatek, ki ga nato avtomatično nadomesti štipendija.
Dopolnilni dodatek
Upravičenost do dopolnilnega dodatka izhaja iz potreb družine. V kolikor družina
potrebuje večjo podporo, lahko dijak/študent zaprosi za dopolnilni/varstveni dodatek.
Upravičenost in višina dodatka je odvisna od finančnega stanja dijaka/študenta in njegove
družine.
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Podpora za bivanje zunaj doma
Dijaki/študenti, ki študirajo zunaj domačega kraja, lahko zaprosijo za dodatek.
Upravičenost do dodatka je odvisna od vrste študija ter razdalje med domačim krajem in
krajem študija.
6.3.3.2

Pomoč za študij

Za pridobitev pomoči za študij (ang. student aid) morajo dijaki in študenti oddati vlogo ter
izpolnjevati nekaj osnovnih zahtev, kot so (CSN, 2014a):
• vpis na izobraževalni program na Švedskem: na (višji) srednješolski program,
srednješolski program izobraževanja odraslih, visoko šolo ali univerzo;
• ob vpisu na izobraževalni program za odrasle morajo biti starejši od 20 let, vendar ne
starejši od 54 let;
• ob oddaji vloge za posojilo ne smejo biti starejši od 47 let.
Pomoč za študij se dodeljuje v dveh oblikah, in sicer kot:
• štipendija in
• posojilo.
Iz tabele 18 in 19 so razvidne višine tedenske pomoči za študij in višine možnih dodatkov.
Šolajoči torej prejme pomoč kot kombiniran sistem, ki je sestavljen iz štipendije, posojila
in morebitnih dodatkov. Štipendija predstavlja približno polovico zneska (okrog 300 EUR)
skupne finančne podpore, druga polovica pa je iz naslova posojil. Dopolnilno posojilo
znaša približno 100 EUR na mesec.
Tabela 18: Višina tedenske pomoči za študij
Višina pomoči
Štipendija

od 76 do 179 EUR

Posojilo

od 66 do 168 EUR
Vir: CSN (2014a).

Tabela 19: Višina možnih dodatkov k pomoči za študij
Višina dodatkov
Dodatek na otroka 1, 2, 3, 4 otroci
Dodatno posojilo

16, 26, 31, ali 36 EUR

95 EUR
Vir: CSN (2014a).

Do dodatnega posojila so upravičene osebe, ki so dopolnile starost 25 let ter so pred tem
bile zaposlene in prejemale določen minimalni dohodek. Višina posojila je odvisna od
števila tednov izobraževanja. Odplačevanje posojila temelji na sistemu rente in v
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normalnih okoliščinah je potrebno skupni dolg odplačati najpozneje v 25 letih, oz. dokler
posojilojemalec ne doseže starost 60 let (CSN, 2014a).
Na voljo so tudi višji zneski štipendij, ki jih lahko prejmejo osebe, ko dopolnijo starost 25
let. Dijak/študent lahko pridobi višjo štipendijo, če se izobražuje na srednješolskem
programu in predhodno še nima zaključenega nobenega srednješolskega programa. Višjo
štipendijo lahko prejmejo tudi osebe, ki so brezposelne in se želijo vpisati na poklicni
srednješolski program v okviru srednješolskega programa izobraževanja odraslih. Najvišji
znesek tedenske štipendije znaša 179 EUR, v kolikor je študent redno vpisan. Poleg tega
lahko najame posojilo v višini 66 EUR. Višina obresti za najem posojila je 2 % letno (CSN,
2014a).
Kadar se upravičenec izobražuje na (višji) srednji šoli, lahko pomoč za študij prejema od
80 do 120 tednov. Za študij na univerzi pa je pomoč za študij možno prejemati do 240
tednov oz. 12 semestrov (CSN, 2014a).
6.3.3.3

Dodatek za študij za osebe s posebnimi potrebami

Prejmejo ga lahko osebe, ki so gluhe, naglušne ali imajo status invalida. Vpisane morajo
biti v srednje šole za gluhe in naglušne v Örebru ter srednje šole za mlade z različnimi
oblikami invalidnosti v krajih Angered, Kristianstad, Skärholmen ali Umeå. Dodatek krije
stroške za hrano in nastanitev ter stroške prevoza za namene obiska staršev (CSN,
2014a).
6.3.3.4

Podpora za študij v tujini

V primeru študija v tujini so osebe upravičene do dodatka za izobraževanje ali pomoči za
študij. Oblika pomoči je odvisna od študijskega programa in starosti študenta.
Dijak/študent mora oddati vlogo. Do podpore so upravičeni, kadar v tujini obiskujejo
institucijo, ki je ekvivalentna švedskemu sistemu srednjih šol, izobraževalnim programom
za odrasle, fakultetam, visokim šolam in jezikovnim tečajem. Običajno so le švedski
državljani upravičeni do pomoči za študij v tujini, vendar pa lahko CSN naredi izjemo za
državljane držav članic EU in njihove svojce (Study in Sweden, 2014).
Pomoč za študij vključuje pridobitev štipendije in posojila. Posojilo se vrača naknadno.
Višina odobrene štipendije in posojila je odvisna od države študija, v povprečju znaša 110
EUR na teden. Upravičeni so do posebnih dodatkov za vsakega otroka (od 16 EUR do 36
EUR) in dodatnega posojila, katerega višina je odvisna od stroškov zavarovanj in
potovanj. Dijaki/študenti lahko prejmejo tudi dodatek za izobraževanje, ki vključuje
dopolnilne dodatke, stroške prevoza ipd. (Study in Sweden, 2014).
S 1. 7. 2015 se bo višina pomoči za študij v tujini izenačila z višino, kot velja za študij na
Švedskem. Na voljo bodo dodatne oblike posojil za študij v tujini, ki bodo pokrivale
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posebno visoke stroške, povezane z življenjem in bivanjem v tujini. Po novem se bo za
potrebe šolnin možno zadolžiti več, s čimer želijo razbremeniti študenta pri odločitvi,
katero državo in program izbrati. Po tem datumu se bo to področje uskladilo z zakonodajo
EU, kajti namen nekaterih sprememb je zagotoviti, da se finančna pomoč za študij uskladi
tudi z zakonodajo na ravni EU. Tako bo lahko upravičenec za študij v državi EGP ali Švici
imel enake pravice do višje pomoči ali posojila kot nekdo, ki bo študiral na Švedskem
(CSN, 2014a).
6.3.4

OBLIKE POMOČI ZA TUJCE

Tuji dijak ali študent, ki želi prejemati švedsko finančno pomoč za izobraževanje, mora
oddati vlogo na CSN, ki presoja in odloča o osnovni upravičenosti do pomoči, preverja ali
se lahko oseba izenači s švedskimi državljani v skladu s pravom EU. V kolikor CSN sprejme
odločitev, da odobri osnovno pravico do švedske finančne pomoči za izobraževanje ali da
dijaka/študenta izenači s švedskim državljanom v skladu s pravom EU, se presoja tudi, ali
morda izpolnjuje tudi druge pogoje za pridobitev finančne pomoči za izobraževanje.
Preverja se upravičenost izobraževalnega programa, za katerega dijak/študent zaproša za
financiranje, obseg izpolnjevanja študijskih obveznosti, napredovanja ipd. (CSN, 2014a).
CSN podeli pravico do švedske finančne pomoči za izobraževanje samo, če se je
dijak/študent preselil na Švedsko iz razloga, ki ni vezan na študij. Gostujoči študenti
morajo stroške svojega izobraževanja financirati sami. Osnovna pravica do pridobitve
švedske finančne pomoči za izobraževanje se torej dodeli tujim dijakom/študentom, ki
živijo na Švedskem in izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev (CSN, 2014a):
• imajo stalno dovoljenje za bivanje,
• imajo otroka s švedskim državljanom in veljavno dovoljenje za bivanje,
• imajo status begunca na Švedskem,
• imajo pravico do bivanja na Švedskem in trajno vez s Švedsko28,
• so ob preselitvi na Švedsko bili mlajši od 20 let. Pomembno je, da ima dijak/študent
pravico bivanja na Švedskem in njegovi starši zaposlitev na Švedskem oz. da imajo

28

Državljani držav članic EU v zakonski ali izvenzakonski skupnosti z državljanom države članice
EU. Trajno vez s Švedsko pridobi, če je dijak/študent delal na Švedskem najmanj dve leti vsaj za
polovični delovni čas ali bil v zakonski ali izvenzakonski skupnosti na Švedskem najmanj dve leti.
Kot delo se šteje tudi čas za nego otroka, mlajšega od desetih let, vpis v evidenci brezposelnih
oseb pri švedskem zavodu za zaposlovanje, čas izobraževanja za učenje švedskega jezika ipd. V
kolikor so študenti poročeni ali v izvenzakonski skupnosti, morajo živeti skupaj s švedskim
partnerjem najmanj dve leti na Švedskem. Krajši čas je možen le, če so živeli skupaj vsaj štiri leta,
od tega najmanj eno leto na Švedskem ali imajo skupne otroke. Trajno vez s Švedsko lahko imajo
tudi, če na Švedskem živijo s tujim državljanom najmanj dve leti. Krajši čas je sprejemljiv, če imajo
skupnega otroka.
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dijak/študent in njegovi starši veljavno dovoljenje za bivanje na osnovi družinske vezi
z osebo, ki živi na Švedskem.
Izenačitev tujcev s švedskimi državljani v skladu s pravom EU je možna, kadar
dijak/študent izpolnjuje katerega od spodaj navedenih pogojev:
• dela ali je delal na Švedskem: dijaki/študenti, ki so državljani države članice EU, se
lahko izenačijo s švedskimi državljani, ki so v zadostni meri zaposleni ali
samozaposleni na Švedskem. Poleg tega morajo biti zaposleni tudi še v času študija
oz. v posameznih primerih lahko kljub prenehanju zaposlitve ohranijo status
priseljenega delavca, kot npr.: začasna nezmožnost za delo zaradi bolezni ali nesreče,
izguba službe, ki ni po lastni krivdi, in prijava na švedskem zavodu za zaposlovanje
kot aktivni iskalec zaposlitve;
• dijaki/študenti, ki so člani družine državljanov države članice EU, ki dela/jo na
Švedskem. Kot član se štejejo mož, žena, izvenzakonski partner, starši, ki so jih po
zakonu še vedno dolžni preživljati;
• imajo pravico do stalnega bivanja na Švedskem in so državljani države članice EU oz.
v kolikor so zakonito prebivali na Švedskem brez prekinitve najmanj pet let (CSN,
2014a).
Študenti imajo možnosti financiranja stroškov študija tudi preko drugih organizacij,
institucij, skladov, mednarodnih izmenjav, kot npr. (Study in Sweden, 2014):
• Švedski inštitut (vladna agencija) vsako leto razpisuje štipendije za mednarodne
študente in raziskovalce, ki prihajajo na Švedsko;
• švedske univerze ponujajo vrsto štipendij za mednarodne študente;
• bilateralne štipendije, ki temeljijo na sodelovanju med Švedsko in drugimi državami;
• štipendijska tekmovanja med najboljšimi študenti za pridobitev štipendije na švedski
univerzi;
• Erasmus Mundus štipendije;
• druge štipendije, ki jih podeljujejo različne organizacije in fundacije.
6.3.5

PREGLED PODELJENIH ŠTIPENDIJ

Število študentov, ki prejemajo finančno pomoč, je pričelo s šolskim letom 2010/2011
upadati (kar je razvidno iz tabele 20). Ta padec se nadaljuje, kar je posledica zmanjšanja
števila študentov s študijskim dodatkom v (višji) srednji šoli in generacijskega upada v
starostni skupini 16−19 let. Število študentov s finančno pomočjo za višješolsko
izobraževanje ter v okviru izobraževanja odraslih se je na drugi strani povečalo (Sveriges
Statistik, 2013, str. 92−94).
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Tabela 20: Število upravičencev, ki prejemajo dodatek za izobraževanje glede na obliko
pomoči
Študijsko
leto

Štipendije

Podpora za bivanje
zunaj doma

2010/11

384.999

8.420

2011/12
2012/13

367.422
349.051

7.408
6.562

Dodatna
podpora

Drugo

Skupaj

12.378

7

385.129

12.894
13.721

17
14

367.516
349.150

Vir: CSN (2014b).

Število dijakov, ki so prejeli dopolnilni dodatek zaradi slabšega finančnega stanja primarne
družine, se je povečalo že šesto šolsko leto zapored. Število študentov, ki so prejeli pomoč
za študij, se je v šolskem letu 2012/2013 nekoliko povečalo. Trenutno je 257.373
študentov, ki prejema pomoč za študij, kar je glede na predhodna leta na zelo visoki ravni
(Sveriges Statistik, 2013, str. 92−94).
Prvič od leta 2001, ko so uvedli posojila za študij, se je v šolskem letu 2012/2013 število
študentov, ki so najeli posojilo v sorazmerju s številom študentov, ki prejemajo pomoč za
študij, povečalo (Sveriges Statistik, 2013, str. 92−94). V šolskem/študijskem letu
2012/2013 je ta delež med študenti visokošolskega izobraževanja znašal 50 % (tabela
21).
Tabela 21: Število registriranih študentov v visokem šolstvu in število študentov, ki
prejemajo pomoč v študijskem letu 2012/2013

Vsi
programi

Št. registriranih
študentov

Št. prejemnikov
pomoči za študij

Odstotek

Št. prejemnikov
posojil

Odstotek

367.657

257.373

70

185.633

50

Vir: CSN (2014b).

V letu 2013 je povprečna štipendija v študijskem letu (za obdobje 40 tednov) znašala
3.085 EUR oz. 308 EUR na mesec, zgornja meja za najem posojila pa v višini do 6.770
EUR na leto. Najvišji podeljen letni znesek pomoči na študenta v letu 2013 je znašal 9.860
EUR oz. 822 EUR na mesec. Študent lahko finančno podporo prejema največ 12
semestrov oziroma 6 študijskih let (Universitets-Kanslersämbetet, 2014, str. 18).
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6.4 NIZOZEMSKA
Značilno za nizozemski izobraževalni sistem je zagotoviti tako pravico do izobraževanja kot
svobode ustanavljanja šol in svobode organizacije poučevanja na šolah. Državljani imajo
pravico, da izberejo šolo in način poučevanja glede na njihova ideološka, filozofska in
izobraževalna prepričanja. S finančnega vidika ustava postavlja javne in zasebne šole v
enakopraven položaj, kar pomeni, da se morajo javni izdatki v javnem šolstvu ujemati s
porabo v zasebnem šolstvu. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zasebne šole za pridobitev
financiranja, so določene z zakonom (WDE, 2007, str. 1).
Izobraževalni sistem je v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, kulturo in znanost ter
Državnega sekretariata za šolstvo, kulturo in znanost. Ministrstvo določa zakonske zahteve
na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja in ima
nadzor nad celotnim področjem sekundarnega izobraževanja odraslih. Vlada določi okvir,
znotraj katerega morajo delovati visokošolske ustanove oz. univerze, odgovornost vsake
institucije pa je zagotoviti delovanje v okviru vladnih predpisov za poučevanje in
preverjanje znanja (Eurypedia, 2014). Ministrstvo je tako pristojno za dodeljevanje oz.
razporejanje sredstev za izobraževanje. Sredstva se razporejajo s strani ministrstva k
izobraževalnim institucijam, tako posredno kot neposredno. Večina sredstev se zagotavlja
kot transfer občinam (npr. za financiranje izobraževanja odraslih) in študentom za
pokrivanje stroškov šolnin (WDE, 2007, str. 6−12).
Na Nizozemskem otroci obiskujejo srednjo šolo 4−6 let, obstajajo tri vrste srednjih šol, in
sicer poklicna, splošna srednja in na univerzo pripravljalna srednja šola (InterNations,
2014). Nizozemska vlada je omejila vpise na posameznih programih, da bi se izognila
morebitnemu presežku delovne sile. Omejitve temeljijo na analizah trga dela in
izračunanih napovedih zaposlitvenih možnosti na trgu dela (Study in Holland, 2014).
6.4.1

ŠOLNINE

Srednješolsko izobraževanje je brezplačno, vendar le za osebe, mlajše od 18 let. Osebe, ki
so starejše od 18 let in so vpisane v program srednjega poklicnega izobraževanja, so
zavezane k plačilu šolnine. Šola zagotavlja financiranje večine učbenikov in učnih gradiv.
Višina letne šolnine za srednješolske programe je med 500 in 1.000 EUR (Eurypedia,
2014a).
Na Nizozemskem je terciarno izobraževanje plačljivo. Študenti, ki so vpisani v javne
visokošolske izobraževalne institucije, morajo plačati enotno šolnino, katere višino določi
vlada in velja za vse visokošolske institucije. Šolnine se plačujejo izobraževalni instituciji.
Letna šolnina za študijsko leto 2014/2015 bo znašala 1.906 EUR (Eurypedia, 2014b).
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Zakonsko določena višina štipendije velja za študente, ki so (Eurypedia, 2014b):
• nizozemski državljani, državljani držav članic EU/EGP ali Švice, ali so družinski člani
državljanov EU, ki prebivajo na Nizozemskem ali pa imajo dovoljenje za prebivanje, ki
jim omogoča pravico prejemanja finančne pomoči pri študiju;
• vpisani v visokošolski program in v začetku šolskega leta še nimajo pridobljene diplome
ali magisterija;
• vpisani v javno veljavni izobraževalni program;
• želijo nadaljevati na podiplomskem študiju.
Študenti, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih zahtev, plačajo šolnino, ki ni predpisana. To
velja za izredne študente, ki študirajo ob delu. Predpisana višina šolnine za študijsko leto
2014/2015 znaša 1.906 EUR. Študent plača šolnino instituciji, na kateri se izobražuje. V
kolikor študent potrebuje finančna sredstva, lahko najame posojilo za plačilo šolnine, ki se
odobri v celotni višini šolnine za študij (Eurypedia, 2014b). Posojilo je potrebno vrniti ob
koncu študija. Posojilo prejemajo v mesečnih obrokih, zahtevek pa je potrebno vložiti
vsako leto (Student news, 2014).
6.4.2

UPRAVIČENCI

Finančno podporo za študij lahko prejmejo osebe, ki so ob vpisu v izobraževalni program
starejše od 18 let in mlajše od 30 let ter redno vpisane. Morajo biti nizozemski državljani
oz. državljani držav članic EU, ki so izenačeni z nizozemskimi državljani. V posebnih
pogojih lahko osebe, ki niso nizozemski državljani, pridobijo pravico na podlagi dovoljenja
za bivanje. Upravičenost oseb, ki imajo državljanstvo druge države članice EU, preverjajo
na Agenciji za izobraževanje (Eurypedia, 2014a). Kadar osebe ne izpolnjujejo zahtev glede
državljanstva, lahko za plačilo šolnine prejmejo omejena finančna sredstva (Study in
Holland, 2014). Ob študiju so lahko upravičenci zaposleni za krajši delovni čas, v skupnem
obsegu 32 ur na mesec (priložiti morajo pogodbo o zaposlitvi) (Study in Holland, 2014).
Finančna podpora staršem za otroke, ki so mlajši od 18 let in obiskujejo srednješolsko
izobraževanje, je bila ukinjena v šolskem/študijskem letu 2010/2011. Namesto tega se je
zvišal otroški dodatek, v okviru katerega lahko uveljavljajo dodatek za kritje stroškov
izobraževanja. Višina dodatkov je odvisna od vrste šole in družinskega dohodka
(Eurypedia, 2014a).
Študenti so upravičeni do dodatkov, kadar imajo stalno bivališče na Nizozemskem oz. so
nizozemski državljani, stari med 18 in 30 let ter izpolnjujejo pogoje iz naslova socialnega
statusa. V posebnih programih sekundarnega izobraževanja so študenti upravičeni do
dodatkov do dopolnjenega 20. leta (Eurypedia, 2014a).
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6.4.3

OBLIKE FINANČNIH SPODBUD

Sistem finančne podpore dijakom in študentom se postopoma razvija že vse od leta 1945
(Vossensteyn, 2008, str. 42). Politika sistema financiranja študija vključuje področje
štipendij in šolnin ter stroškov in dodatkov za študij. Politika financiranja je opredeljena v
treh zakonih (WDE, 2007, str. 15):
• Zakon o dodatkih za stroške študija in šolnine29 iz leta 2001 ureja nadomestila za
stroške izobraževanja in šolnine za učence do 17. leta starosti. Višina nadomestil je
odvisna od višine dohodkov študentov ali njihovih staršev.
• Zakon o financiranju študija30 iz leta 2000 se uporablja za redno vpisane študente
poklicnega srednješolskega izobraževanja (na podlagi Zakona o usposabljanju in
izobraževanju odraslih), višješolske, visoke oz. univerzitetne programe ter za
udeležence, ki so starejši od 18 let ter mlajši od 34 let in so s študijem pričeli pred 30.
letom starosti.
• Zakon o šolah in plačilu šolnin določa, kdaj je potrebno plačati šolnino za študij. S
šolskim letom 2005/2006 so bile ukinjene šolnine za vse 16. in 17. letne udeležence
srednjega poklicnega izobraževanja in za vse udeležence v splošnem srednješolskem
izobraževanju ter izobraževanju odraslih v splošnih srednješolskih programih.
V skladu z Zakonom o financiranju študija je vsak študent, ki je redno vpisan v terciaren
program izobraževanja in izpolnjuje določene pogoje, upravičen do osnovne finančne
pomoči, ki ni vezana na dohodek študenta in njegove družine. Zakon določa pomoč
študentu kot kombinirano obliko pomoči: deloma kot nevračljivo štipendijo in deloma kot
posojilo, za nekatere študente, odvisno od dohodka njihovih staršev, deloma tudi kot
dodatno štipendijo. V visokošolskem izobraževanju se štipendija podeli kot posojilo, ki
postane nepovratno sredstvo šele, ko študent v roku zaključi študij. Vsi študenti, ki
prejemajo finančno pomoč, so upravičeni tudi do vozovnice za javni prevoz (WDE, 2007,
str. 15). Zakon o financiranju študija iz leta 2000 je preoblikoval vse oblike posredne
podpore (npr. davčne olajšave in družinske dodatke) v neposredno pomoč študentom, ki
jo prejmejo na svoj račun (Mateju in dr., 2005, str. 8−9).
Visokošolski programi trajajo štiri leta. V tem času so vsi študenti upravičeni do osnovne
štipendije, do morebitne dopolnilne štipendije in posojila (Student news, 2014). V skladu s
trenutno veljavnim sistemom na Nizozemskem poznajo naslednje oblike finančnih
spodbud za izobraževanje (Study in Holland, 2014 in Student news, 2014):

29
30

ang. Study Costs and School Fees Allowances Act (WTOS, 2001).
ang. Student finance act, 2000.
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• osnovna štipendija, ki je namenjena ohranjanju dostopnosti do visokošolskega študija.
Ta oblika finančne pomoči ni odvisna od višine dohodkov upravičenca in njegovih
staršev;
• dodatna štipendija, ki je namenjena pokrivanju stroškov, kot so življenjski stroški,
nakupu knjig, šolnine in potovanja;
• sofinanciranje stroškov prevoza;
• obrestna posojila.
6.4.3.1

Štipendije

Ureditev nizozemskih predpisov, ki urejajo finančno pomoč študentom, je nekoliko
specifična. Štipendije na sekundarni ravni izobraževanja so nevračljive. Kadar pa oseba
študira na terciarni ravni, se osnovna štipendija in dodatna štipendija dodeljujeta po
principu »najprej posodi, potem podeli«, kar pomeni, da upravičenci prejemajo štipendijo
kot posojilo. Če upravičenec zaključi izobraževalni program, za katerega je prejemal
finančno podporo, v obdobju 10 let, se štipendija podeli na podlagi uspešnosti
(performance-based) oz. posojilo pretvori v nepovratna sredstva. V nasprotnem primeru
je potrebno vrniti vse, z izjemo dodatne štipendije za prvih pet mesecev (če oseba
obiskuje visokošolsko ustanovo) oz. za prvih dvanajst mesecev (za srednje poklicno
izobraževanje) (Student news, 2014 in Eurypedia, 2014a).
Študenti so upravičeni do prejemanja štipendije 4 leta (ali dlje, če študijski program traja
dlje). Po preteku štirih let lahko študent dodatno najame posojilo za naslednja tri leta.
Študenti, ki ne porabijo v celoti upravičenih sredstev, jih lahko koristijo v kasnejšem
obdobju izobraževanja, vendar upravičenost do finančne podpore velja največ 10 let po
tem, ko je študent prvič prejel štipendijo. Za dijake do dopolnjenega 18. leta starši
prejemajo otroški dodatek, po tej starosti pa so upravičeni do štipendije, za katero morajo
upravičenci sami oddati vlogo (Eurypedia, 2014a).
6.4.3.2

Študentska posojila

Študenti, ki niso upravičeni do dopolnilne štipendije, lahko za čas izobraževanja najamejo
študijsko posojilo, ki je na voljo z nižjo obrestno mero od tržne. Njegova višina ni vezana
na starševske dohodke. Možen je tudi najem posojila, ki je namenjeno pokrivanju
stroškov šolnine, ki mora biti odplačano najpozneje v 15 letih po zaključku izobraževanja.
Ko dijak oz. študent dopolni starost 30 let, je upravičen do najema posojila do
dopolnjenega 34. leta starosti (Student news, 2014).
Študenti, ki potrebujejo več časa za dokončanje študija, lahko zaprosijo za dodatno
posojilo za nadaljnjih 36 mesecev. Do konca leta 2014 lahko študenti pridobijo posojilo v
višini 293,89 EUR na mesec. Višina obrestne mere se spreminja glede na višino državnih
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posojil, v letu 2011 je znašala 2,39 %. Vračilo posojila je možno v obrokih, v kolikor
študent izkaže doseganje zadovoljivih ocen (Study in Holland, 2014).
6.4.3.3

Javni prevoz

Vsi študenti, ki so upravičeni do finančne pomoči, imajo pravico do brezplačnega javnega
prevoza po vsej državi (Student news, 2014). Osebe, mlajše od 18 let, ki so vključene v
srednje poklicno izobraževanje, niso upravičene do brezplačne študentske vozovnice.
Njihovi starši namreč prejemajo otroški dodatek, v okviru katerega so lahko upravičeni
tudi do dodatka za kritje stroškov izobraževanja (Eurypedia, 2014a).
Otroški dodatek je vezan na višino starševskih dohodkov. Pravica do brezplačnega
javnega prevoza se praviloma dodeli za čas vključenosti v izobraževanje in se lahko
podaljša še za nadaljnjih 12 mesecev (Eurypedia, 2014a).
6.4.4

VIŠINA SPODBUD

Osnovna štipendija ni vezana na dohodek študenta oz. njegovih staršev, temveč se njena
višina odmeri glede na stopnjo izobraževanja (sekundarno ali terciarno izobraževanje) in
ali študent živi doma, pri starših ali zunaj domačega kraja. Višina osnovne in dodatne
štipendije je odvisna od doseganja določene ravni učnega oz. študijskega uspeha (Student
news, 2014).
Tabela 22: Višina finančne pomoči glede na obliko spodbude za obdobje september–
december 2014
Mesečni zneski za obdobje september–december 2014
Upravičenec živi sam

Upravičenec živi s starši

Osnovna štipendija

279,14 EUR

100,25 EUR

Dodatna štipendija

260,19 EUR

239,30 EUR

Posojilo

293,89 EUR

293,89 EUR

Posojilo za plačilo šolnine
Skupaj

158,83 EUR
992,05 EUR

158,83 EUR
792,27 EUR

Vir: IB Group Holland (2014).

Tabela 22 prikazuje, da študenti, ki ne živijo doma, lahko prejmejo osnovno štipendijo, ki
do konca leta 2014 znaša 279,14 EUR na mesec. Študenti so upravičeni do dopolnilne
štipendije (poleg osnovne štipendije), ki je namenjena pokrivanju stroškov izobraževanja
in šolnine. Višina dopolnilne štipendije je odvisna od materialnega statusa staršev in
temelji na višini starševskih prejemkov. Najvišji znesek dodatne štipendije bo do konca
leta 2014 znašal 260,19 EUR. Upoštevajo se dohodki za dve leti nazaj. Če se je dohodek
staršev v zadnjem letu zmanjšal za vsaj 15 %, lahko študent zahteva, da se to leto
upošteva za referenčno leto, kar pomeni, da je upravičen do večjega obsega dodatne
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štipendije. Obrestno posojilo je lahko največ 293,89 EUR na mesec (Study in Holland,
2014).
V šolskem/študijskem letu 2004/2005 je mesečni proračun na študenta znašal 718,77 EUR
za študenta, ki živi sam, in 544,10 EUR za študenta, ki živi pri starših. Po mnenju
raziskovalcev, s takšnim mesečnim proračunom študent naj ne bi imel težav pri dostopu
do terciarnega izobraževanja (Vossensteyn in De Jong, 2006, str. 214). Študenti, ki sami
skrbijo za otroka, lahko zaprosijo tudi za enostarševski dodatek (Student news, 2014).
Dodatno štipendijo prejema približno 30 % študentov. Študent, ki želi izpolnjevati pogoje
za prejem državne finančne pomoči za študij, lahko na leto zasluži okrog 11.000 EUR (v
letu 2006 10.631 EUR) (Mateju in dr., 2005, str. 8−9).
6.4.5

ŠTUDIJ V TUJINI

Študenti, ki so upravičeni do nizozemske finančne podpore za študij na Nizozemskem in
želijo nadaljevati (v celoti ali samo deloma) svoj študij v tujini, lahko oddajo vlogo za
finančno pomoč za študij v tujini. Pogoj je, da programi v tujini ustrezajo nizozemskim
standardom. To področje je v pristojnosti Nizozemske organizacije za mednarodno
sodelovanje na področju visokega šolstva (Nuffic). Ne glede na narodnost, mora študent
prebivati na Nizozemskem vsaj tri do šest let pred začetkom študija (Student news, 2014).
6.4.6

TUJI ŠTUDENTI

Stroški študija na nizozemskih univerzah za državljane držav EU se razlikujejo glede na
program in vpisano izobraževalno institucijo. Najmanjši strošek vpisa v program visokega
šolstva je v višini 1.771 EUR, povprečni strošek šolnin za študente, ki ne živijo v državi
članici EU, pa je od 8.000 EUR. Prav tako so na voljo štipendije za študente, ki želijo
študirati na Nizozemskem, najpogosteje preko programov študentskih izmenjav ali
štipendij v okviru sodelovanja med univerzami (McGinley, 2012).
6.4.7

NADARJENI DIJAKI IN ŠTUDENTI

Kot nadarjene obravnavajo ne le osebe, ki imajo široko vedenje, temveč tudi kreativne,
ročno spretne osebe, ki imajo razvite določene veščine in kompetence. V letu 2012 so šole
prejele dodatnih 20 milijonov EUR z namenom, da poskrbijo za nadarjene učence v
osnovnih in srednjih šolah. Od leta 2013 zagotavljajo 30 milijonov EUR sredstev,
namenjenih osebam, ki dosegajo visoke, izjemne dosežke. Vlada načrtuje razporediti ta
sredstva z namenom spodbujanja nadarjenih in talentiranih učencev na vseh stopnjah.
Načrtujejo uvedbo štipendije, s katero bi spodbujali izjemne dosežke med mladimi. Šole
omogočajo, da učenci, ki dosegajo izjemne rezultate, pomagajo tistim, ki pomoč
potrebujejo. Šole se potegujejo tudi za pridobitev naziva »izjemne«, ki služijo kot model
oz. primer dobre prakse, kar spodbuja šole, da se učijo druga od druge (npr. kako
organizirajo svoje poučevanje), kar spodbuja šole k razvoju (Eurypedia, 2014c).
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7

PRIMERJAVA SISTEMOV ŠTIPENDIRANJA V SLOVENIJI
IN IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE

Na ravni Evropske unije je za področje izobraževanja EU pristojna le za podporo,
uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic. Na tem področju »EU ne sme sprejeti
pravno zavezujočih aktov, zaradi katerih bi morale države članice uskladiti svoje zakone in
predpise.« (Evropska komisija, 2014). Izobraževalna politika je torej v pristojnosti držav
članic, EU pomaga le pri določanju skupnih ciljev in izmenjavi dobrih praks (Evropska
unija, 2014). Na ravni Evropske unije države članice ne izvajajo skupnega sistema oz.
modela zagotavljanja finančne podpore mladim v obdobju izobraževanja, saj raziskava
kaže, da vsaka država glede na pretekle modele tradicije razvoja socialne države in
strateške dolgoročne usmeritve v prihodnosti oblikuje lastno izobraževalno politiko in
njeno financiranje.
Na podlagi zbranih podatkov o urejenosti sistema štipendiranja v Sloveniji in izbranih
državah Evropske unije, so v tabeli 23 povzeti ključni podatki, ki služijo za primerjavo
urejenosti področja v posamezni državi.
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Tabela 23: Primerjava sistema štipendiranja Slovenije, Avstrije, Švedske, Danske in
Nizozemske

ŠOLNINA

Slovenija
●

Avstrija
●

Švedska
●

Danska
●

Nizozemska
√

OBLIKE SPODBUD
Osnovna
štipendija
Dodatna
štipendija

√

√

√

√

√

●

●

√

√

√

Dodatek za
bivanje

√

√

√

√

●

Dodatek za
prevoz

√

√

√

√

√

Dodatek na
uspeh

√

√

●

●

●

Dodatek na
otroka

●

√

√

√

√

Posojila
Dodatna
posojila

●
●

●
●

√
√

√
√

√
√

štipendije
za
nadarjene,
do 70%
sofinanciranje
kadrovskih
štipendij,
deficitarne
štipendije,
študij v
tujini,
dodatki za
osebe s
posebnimi
potrebami,
davčne
olajšave za
starše,
prejemanje
več
štipendij

študijski
dodatek,
štipendija za
zaključek
študija,
finančna
pomoč
študentom,
subvencije za
nego otroka,
enostarševski
dodatek,
sredstva iz
naslova
uspešnosti,
spodbujevaln
e štipendije,
družinski
dodatek,
davčne
olajšave
staršem

dodatki za
brezposelne,
osebe s posebnimi
potrebami,
štipendije za študij
v tujini

štipendije za
študij v tujini,
štipendije za
osebe s
posebnimi
potrebami,
dodatne
štipendije za
študente, ki
postanejo starši
in za
enostarševske
družine

dodatki za
nadarjene
učence,
štipendije za
študij v tujini
dodatek za
enostarševske
družine

socialna
potreba

prejmejo vsi
avtomatično

prejmejo vsi, ne
glede na
socialni status

prejmejo vsi, ne
glede na socialni
status

socialni status
družine

socialni status
družine

dohodki družine,
učni uspeh

Druge oblike
pomoči

VSTOPNI POGOJI
Osnovna
štipendija
Dodatna
štipendija

socialna
potreba
●

●
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Dodatek na
uspeh

Povprečna
ocena vsaj
4
●

odličen uspeh

št. otrok

št. otrok

pridobitev štip.
močno pogojena
z uspehom
št. otrok

Posojila

●

●

ob oddaji vloge ne
smejo biti starejši
od 47. let

odplačilo
posojila v 15
letih

odplačilo posojila
najpozneje v 15
letih

Dodatna
posojila

●

●

od 25. do 60. leta

za dokončanje
študija

za obdobje do 3
let

UPRAVIČENCI

od 15. leta
- vpis v
sekundarno
izobr. pred
22. letom
- vpis v
terciarno
izobr. pred
27. letom

- od 15. leta
- vpis v izobr.
program pred
30. letom

- dodatek za
izobraževanje:
16−20 let pri
osnovni štipendiji
(do 16. leta
otroški dodatek)
- pomoč za študij:
od 20. do 54. leta

od 18. leta

od 18. do 30.
leta
(do 18 leta
otroški dodatek)

VIŠINE
SPODBUD

obseg
dohodkov
in št.
družinskih
članov

višina dodatne
štipendije odvisna
od finančnega
stanja družine

višina dodatne
štipendije
odvisna ali
upravičenec živi
sam ali pri
starših
v starosti
18−20 let je
višina odvisna
od dohodka
staršev

višina dodatne
štipendije
odvisna ali
upravičenec živi
sam ali pri
starših, stopnje
izobraževanja in
učnega uspeha

Osnovna
štipendija

35 €−190 €

odvisna ali
upravičenec
živi sam ali
pri starših,
obseg
dohodkov, št.
družinskih
članov,
upravičenec
živi sam/pri
starših in učni
uspeh (do
2,9)
94 €−475 €

114 €

173,40 €

100,25 €

●

●

31 €−93 €

od 215,91 €

od 239,30 €

115 €

129 €−255 €

ni podatka

●

105 €

ni podatka

ni podatka

brezplačen javni
prevoz

Dodatek na
otroka

Dodatna
štipendija
Dodatek za
bivanje
Dodatek za
prevoz
Dodatek na
uspeh

80 €
●
17 €−40
€/mesec

Dodatek na
otroka

●

Posojila

●

Dodatna
posojila

●

•

spodbuda ni na voljo

do 35. leta
upravičenca

●

od 726 €/leto
67 €−150
€/otroka

●

●

●

●

16 €−36 €

ni podatka

ni podatka

●

do 672 €/mesec

602 €/mesec

293,89 €

●

95 €/mesec

201 €/mesec

158,83 €

√ spodbuda je na voljo
Vir: lasten
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Primerjava držav pokaže, da slovenski sistem štipendiranja po razvitosti ne zaostaja od
primerjanih držav in njihovih modelov. Danska in Švedska pridobitev štipendije ne
pogojujeta in omogočata univerzalen dostop vsem pod enakimi pogoji, medtem pa je v
Avstriji, podobno kot v Sloveniji, upravičenost do državne štipendije odvisna od
materialnega cenzusa dijaka oz. študenta. Tavčar Krajnc in dr. (2014, str. 9) ugotavljajo,
da je slovenski izobraževalni sistem »prijazen« do šolajočih, ne preveč zahteven, ki od
njih le izjemoma zahteva šolnino, jim zagotavlja socialno varnost ter jim omogoča dovolj
časa tudi za občasno delo.
Za Skandinavski državi je značilen učinkovit sistem finančne pomoči, saj »gre za družbi
znanja, kjer ravno socialni kapital omogoča hitro povezovanje virov znanja z uporabniki.«
(Adam in dr., 2003, str. 2). Raziskava kaže, da sistem na Danskem in Švedskem
zagotavlja vsem šolajočim enake možnosti in dostop do izobraževanja in jih ne pogojuje s
socialnim statusom. Nasprotno avstrijski model močno pogojuje pridobitev finančne
pomoči glede na premoženje in dohodke dijaka/študenta in njegovih staršev ter z učnim
uspehom. Za Nizozemsko je značilen nekoliko specifičen sistem, ki na eni strani določa
zasebno financiranje terciarnega izobraževanja v obliki šolnin ter na drugi strani vsem
šolajočim zagotavlja temeljno štipendijo, ki ni vezana na socialni cenzus, vendar je njena
višina odvisna od tega, ali upravičenec živi sam oz. pri starših, stopnje izobraževanja in
zelo močno pogojena z doseganjem zadovoljivega študijskega uspeha.
Primerjava pokaže, da slovenski sistem štipendiranja, prav tako kot v drugih primerjanih
državah, finančno podpira šolajoče, ki prihajajo iz šibkega socialnega okolja. Podpora
omogoča tudi pomoč štipendistom s posebnimi potrebami, deloma krije stroške prevoza
oz. bivanja izven kraja stalnega bivališča, nagrajuje delovne navade ipd. Novost je tudi
možnost kombiniranja in sočasnega prejemanja več štipendij. Prinaša fleksibilnejši sistem
sofinanciranih kadrovskih štipendij kot nekaznovalne politike delodajalcem in štipendistu,
če v prvem letu štipendijskega razmerja ugotovita, da ne želita nadaljnjega sodelovanja.
Raziskava je pokazala, da je slovenski sistem štipendiranja podoben avstrijskemu modelu
finančne podpore mladim pri izobraževanju, predvsem v delu osnovnih pogojev za
pridobitev državne štipendije, ki je močno pogojena z diferencialnimi socialnimi merili.
Podobnost je tudi v dodeljevanju posrednih finančnih spodbud, saj obe omogočata
pridobitev davčnih olajšav, družinskih dodatkov ipd., medtem ko sta obe skandinavski
državi in Nizozemska preoblikovali vse oblike posredne podpore v neposredno pomoč
študentom, ki jo le-ti prejmejo na svoj račun.
Mednarodna primerjava je pokazala, da je v Sloveniji ponudba različnih vrst štipendij
pestra in omogoča pridobitev finančne podpore za študij različnim ciljnim skupinam.
Skandinavski državi izstopata po starostni meji upravičencev za prejem finančne podpore,
saj je le-ta postavljena relativno zelo visoko.
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Pomembno področje sistema podpore financiranja izobraževanja je določitev državne
podpore kot vračljive ali kot nevračljive oblike pomoči. Študente oz. dijake finančno
razbremenjuje nevračljiva pomoč v Sloveniji, Avstriji in Nizozemskem, saj zagotavljajo
izključno nepovratna sredstva upravičencu, vendar pod pogojem, da oseba redno
napreduje v višji letnik.
Doba upravičenosti prejemanja štipendije je med državami primerljiva in je najpogosteje
usklajena s trajanjem izobraževalnega programa. Štipendisti v primerjanih državah imajo
na voljo še dodatno leto za prejemanje štipendije (kot oblika podaljšanega statusa), tudi
iz zdravstvenih razlogov, starševstva, socialnih razmer ipd. Posebnost slovenskega sistema
je, da kadar štipendist prejema štipendijo v času podaljšanega statusa, mora do konca
podaljšanega statusa izobraževanje tudi zaključiti. Štipendista, ki zaključi izobraževalni
program pred potekom podaljšanega statusa, se nagradi z izplačilom v višini preostalih
zneskov štipendij. Na drugi strani pa skandinavski državi in Nizozemska štipendistom
omogočata dovolj časa za zaključek študija, in sicer morajo štipendisti izobraževanje
zaključiti v obdobju 10 let, da upravičencem prejetih zneskov finančne podpore ni
potrebno vrniti. Štipendisti v Avstriji niso zavezani k plačilu šolnine, v kolikor pravočasno
zaključijo študij, kot motivacijo za zaključek študija pa lahko prejmejo pomoč za
dokončanje študija.
Za slovenski sistem posrednega financiranja izobraževanja je značilno, da pravih
študentskih posojil ni, saj smo le za kratek čas poznali zelo omejen program študentskih
posojil (Cepec in Rašković, 2012, str. 197). Gre za klasične kredite, večinoma brez
možnosti odloga odplačila posojila ali pa je odplačilo omejeno na največ tri leta. Po
izkušnjah bank, pravega zanimanja za študentska posojila za poplačilo stroškov šolnin ni,
predvsem zaradi negotove prihodnosti in nepripravljenosti študentov na tveganja.
Na Švedskem, Danskem in Nizozemskem imajo dobro razvit model posredne finančne
pomoči študentom v obliki študentskih posojil, za potrebe pokrivanje življenjskih stroškov
in stroškov izobraževanja. Obrestne mere so nižje od tržne, najem posojila je z odlogom
plačila možen v povprečju na 15 let. Danska in Švedska imata model, kjer si študent z
najemom študijskega posojila poleg pokrivanja stroškov šolnine lahko krije tudi del
življenjskih stroškov. Na Nizozemskem je posojilo namenjeno le poplačilu šolnine, lahko pa
študenti, ki potrebujejo več časa za dokončanje študija, zaprosijo za posojilo za nadaljnja
tri leta. Nizozemski in Švedski model študijskih posojil omogočata, da se posojilo spremeni
v štipendijo, v kolikor študent zaključi s študijem v določenem časovnem obdobju.
Cepec in Rašković (2012, str. 198) poudarjata, da se, »če sistem kreditov v državi ni
dobro premišljen, lahko zgodi dvoje:
• študenti se ob koncu študija soočijo z nesorazmerno velikim dolgom, ki ga zelo težko in
zelo dolgo odplačujejo;
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• država preveč radodarno subvencionira obresti, odpušča dolgove, ima velike
transakcijske stroške ipd., kar privede do rezultata, da so stroški države s krediti večji,
kot bi znašali stroški podelitve štipendij.«
Cepec in Rašković (2012, str. 197) navajata, da obstajajo modeli študentskih posojil, ki se
lahko spremenijo v štipendijo, v kolikor se študenti zaposlijo na določenih delovnih mestih.
Študentom se tako lahko odpišejo dolgovi, če opravljajo svoje delo na določenem
poklicnem področju ali bolj ogroženem območju.
Posebnost slovenskega sistema so sofinancirane kadrovske štipendije, ki se podeljujejo v
okviru regijskih štipendijskih shem. Pomanjkljivost se kaže v zahtevnih postopkih
administrativnega poročanja, kar je posledica črpanja sredstev iz virov Evropskega
socialnega sklada. Tovrsten instrument štipendij za mlade je dober primer prakse, v
okviru katere imajo »delodajalci možnost, da načrtujejo zaposlovanje in izbirajo zaposlene
z izobrazbo in znanji v skladu z njihovimi potrebami ter pridobijo sofinanciranje
izobraževanja bodočih zaposlenih. Študentje in dijaki dobijo štipendije in že v času šolanja
priložnosti sodelovanja s podjetji, opravljanja prakse, projektov, raziskav.« (Karničnik,
2014, str. 22).
V končnem poročilu o socialnih in ekonomskih pogojih življenja študentov v izbranih
državah Evropske unije avtorji ugotavljajo (Orr in dr., 2011, str. 121−122), da je na
Švedskem in Danskem ter Nizozemskem v okviru sistema finančne podpore v obdobju
izobraževanja pomoči deležno več kot 50 % študentov, ki izhajajo iz dobro situiranih
družin. Medtem znaša delež študentov v Avstriji, ki prihajajo iz dobro situiranih družin in
prejemajo finančno podporo, manj kot 25 %. Podatkov za Slovenijo ni, saj ni bila
vključena v raziskavo. V skoraj polovici držav državna finančna podpora predstavlja manj
kot 25 % vseh dohodkov, ki jih prejmejo študenti, ki prihajajo iz bolje situiranih družin.
Samo na Danskem, Švedskem, v Angliji in na Norveškem državna finančna podpora
predstavlja več kot 50 % vseh prihodkov študentov, ki prihajajo iz dobro situiranih družin.
Rezultati kažejo, da je v mnogih državah državna finančna podpora manj pomembna pri
študentih iz dobro situiranih družin. Primerjalno so rezultati pri študentih iz socialno bolj
ogroženih družin drugačni. V devetih državah (Danska, Švedska, Anglija, Nizozemska,
Finska, Francija, Turčija, Hrvaška in Malta) – ima več kot 50 % študentov iz socialno
ogroženih družin koristi od javne finančne podpore. V drugih desetih državah je delež
prejemnikov med 25 in 50 %, kar pomeni, da je več držav v tej skupini v primerjavi s
študenti z boljšim socialnim ozadjem. Na Danskem, Švedskem, Nizozemskem, v Angliji,
Nemčiji in Avstriji država zagotavlja študentom več kot 50 % skupnih dohodkov, ki
prihajajo iz socialno ogroženih družin. Mednarodna primerjava kaže, da je stopnja javne
finančne podpore na splošno višja pri študentih s slabšim socialnim ozadjem. Prav tako je
relativen pomen finančne podpore v celotnih prihodkih študentov višji v tej skupini
študentov (Orr in dr., 2011, str. 121−122).
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8

PREDLOGI UKREPOV IN IZBOLJŠAV

Švedski in Nizozemski sistem financiranja izobraževanja dodeljuje štipendije le polnoletnim
dijakom in študentom, za mladoletne pa je finančna podpora dodeljena v obliki otroških
dodatkov. Takšen model bi lahko bil zanimiv tudi za Slovenijo, ki bi lahko prav tako
zadostil finančne potrebe šolajočih in pokril stroške pridobivanja višje ravni izobrazbe.
Predhodno bi bilo potrebno preučiti realni vpliv spremembe, predvsem na družine iz
socialno depriviligiranega okolja, kajti raziskava je pokazala, da ta oblika štipendije zanje
predstavlja pomembno finančno podporo v času vključitve v izobraževalni proces.
Spremembe bi bile dobrodošle v smeri preoblikovanja vseh posrednih oblik podpor v
neposredno pomoč šolajočim, kot je to dobra praksa v skandinavskih državah in na
Nizozemskem.
V zadnjih letih se je večkrat spremenila višina namenskih sredstev za štipendije, tako za
državne kakor tudi Zoisove štipendije. Načrtovana sredstva za državne štipendije so se
namreč z novelo ZUPJS večkrat znižala in posledično se je znižalo tudi število
upravičencev. V izogib takšnim nenačrtovanim nižanjem potrebnih sredstev za štipendije,
bi bilo potrebno bolj sistemsko urediti sistem financiranja štipendiranja, ki ne bi bil v
tolikšni meri podvržen in odvisen od sprememb ob uravnoteženju sredstev javne porabe.
V zadnjem desetletju je zaznati porast kadrov na trgu dela, ki ne zadovoljujejo potreb vse
zahtevnejših razmer v gospodarstvu, kar se posledično odraža v naraščanju deleža
nezaposljive mlade populacije. Pomembno je, da politika štipendiranja v prihodnje
upošteva tudi potrebe na trgu dela ter na posreden in neposreden način spodbuja mlade
k vpisu na deficitarne poklice. Korak k temu cilju je že narejen z uvedbo deficitarnih
štipendij, vendar ta instrument ne bo dovolj, da bi mlade prepričal za vpis na potrebne
poklice, ki so trenutno na trgu dela najbolj iskani. Potrebni bodo bolj celoviti in dolgoročni
ukrepi, ki bodo na eni strani mladim po zaključenem izobraževanju omogočali zaposlitev,
in na drugi strani delodajalcem zagotovili spodbudno okolje za dolgoročno načrtovanje
mladega, izobraženega kadra.
Zanimiv je skandinavski model štipendiranja, ki vsem šolajočim, polnoletnim osebam ne
glede na socialni status, zagotavlja osnovno, temeljno štipendijo. Dodatna štipendija pa je
pogojena z materialnim cenzusom. Takšen sistem zagotavlja enake možnosti do
pridobitve štipendije, prav gotovo pa bi lahko bistveno prispeval k zmanjšanju potreb
mladih po študentskem in drugem občasnem delu. Tovrsten model bi lahko predstavljal
ustrezen mehanizem pomoči študentom in bi ob morebitni uvedbi šolnin lahko bil zelo
zanimiv za Slovenijo. Ob takšni ureditvi bi se lahko izboljšala tudi produkcijska
učinkovitost izobraževanja. Glede na ugotovitve, da število terciarno izobraženih mladih
vse bolj narašča, je potrebno oceniti, ali je v prihodnje z ukrepi države še potrebno
spodbujanje izobraževanja mladih na tej ravni. Spodbude naj se dodelijo za kadrovske
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štipendije, ki spodbujajo izbiro področja izobraževanja v skladu s potrebami trga dela,
mladim pa zagotavljajo zaposlitev po zaključku izobraževanja. Dobra praksa modela
študentskih posojil, ki se lahko odpišejo v primeru, da se mladi zaposlijo na določenem
poklicnem področju, bi lahko ob morebitni uvedbi šolnin in posojil, bila zanimiva tudi za
Slovenijo.
Nov zakon o štipendiranju spreminja sistem Zoisovega štipendiranja, v okviru katerega
zaostruje pogoje za njeno pridobitev, in se je usmeril na nagrajevanje dosežkov. Pri
Študentski organizaciji Slovenije (2012, str. 9) so mnenja, da se s parcialnimi
spremembami ponovno ustvarja nova skupina Zoisovih štipendistov, ki že med obstoječimi
upravičenci povzroča pravno negotovost, zmedo in izgubo pregleda nad tem, ali bodo
glede na dosedanja merila v prihodnje še upravičeni do te štipendije ali ne.
Izkušnje dosedanjega sistema Zoisovega štipendiranja so pokazale, da ni dosegal
zastavljenih ciljev. Zoisove štipendije izgubljajo na pomenu in namenu, zaradi česar so
bile prvotno ustanovljene – za spodbujanje in podpiranje razvoja potencialno nadarjenih
kot tudi tistih, ki svoje potenciale že udejanjajo. Zoisove štipendije bi morale pomagati
prepoznavati potenciale, da jih lahko mladi razvijajo in ne le zgolj nagrajevati dejanske
dosežke. Avtorica meni, da tudi poostritev vstopnih kriterijev ne bo omogočila doseganja
dolgoročnih ciljev spodbujanja dosežkov mladih nadarjenih oseb. Potrebno je zastaviti
celovit model, ki bo že dovolj zgodaj pri mladih omogočal prepoznavanje in spremljanje
ter spodbujanje neodkritih potencialov in nadarjenosti.
Avtorica zagovarja predlog Študentske organizacije Slovenije (2012, str. 26−27), da bi
lahko deficitarne štipendije nadomestile kadrovske štipendije kot oblike podpornega
mehanizma, vendar le v primerih, kadar zaradi slabega poslovanja delodajalca, le-ta ne bi
mogel zagotoviti nadaljnje prejemanje kadrovske štipendije. Takrat bi država prevzela
financiranje štipendije štipendistov, ki so se jim podjetja zaradi finančnih težav morala
odpovedati.
V praksi je potrebno povečati sodelovanje gospodarstva z izobraževalnim sistemom, kar
omogoča večjo učinkovitost pri pridobivanju praktičnih izkušenj mladih že v času šolanja,
prav tako pa je usmerjeno na trenutne potrebe gospodarstva oz. delodajalcev. Avstrijske
šole so primer dobre prakse sodelovanja z gospodarstvom, saj imajo dolgo tradicijo
socialnega partnerstva in vajeniškega sistema. Raziskava kaže, da bi razvoj moral
ponovno potekati v smeri uvajanja vajeniškega sistema, ki se je v Sloveniji kot
izobraževalna metoda izvajal vse do leta 80 prejšnjega stoletja. Vajeniški sistem, kot ga
poznajo v Avstriji, kaže zelo dobre rezultate in dober odziv pri mladih. Klasičnih učilnic
praktično ni, namenjene so le praktičnemu pouku, šolajoči imajo na voljo brezplačne
učbenike in zvezke. Povezave z gospodarstvom so zelo tesne, delovna mesta ob zaključku
izobraževanja pa skorajda zagotovljena. Glavna prednost vajeništva je ta, da omogoča
hkratno pridobivanje strokovnih delovnih izkušenj, torej tisto, kar v slovenskem
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izobraževalnem sistemu pogrešajo delodajalci in mladi. Vajenec obiskuje poklicno šolo in
se hkrati izobražuje tudi v podjetju. Vajeniški program ima potenciale za večji vpis na
deficitarna področja, saj nudi boljše možnosti zaposlitve, vendar bo od šolskega sistema
zahteval veliko mero fleksibilnosti in pripravljenosti na spremembe.
»Države, ki so ohranile dualni vajeniški sistem ter visoko vključenost delodajalcev v
celotno vertikalo poklicnega in strokovnega izobraževanja, imajo tudi v času krize najnižjo
brezposelnost med mladimi v EU. Tudi zaradi tega je v evropski politiki zaposlovanja
sprejeta pobuda članicam, da reformirajo svoje izobraževalne sisteme po zgledih uspešno
delujočih sistemih sekundarnega izobraževanja« (ZRSZ, 2013, str. 38).
Na podlagi preučitve sistema sofinanciranja kadrovskih štipendij avtorica sklepa, da je
potrebno v prihodnje podpreti sistem delovanja enotnih regijskih štipendijskih shem. Na
ravni države potrebujemo le eno obliko sofinanciranja kadrovskih štipendij, brez delitve na
posredno oz. neposredno sofinanciranje. Takšno ločevanje ustvarja zmedo pri delodajalcih
in izvajalce štipendijskih shem postavlja v neenakopraven položaj.
Ohraniti je potrebno sistem regijskih štipendijskih shem oz. sistem dosedanjega
posrednega sofinanciranja. Izvajalci shem bolje poznajo delodajalce in dogajanja na trgu
dela v regiji, saj imajo široko mrežo stikov in lahko hitreje navežejo stik. To je pomembno
predvsem sedaj, ko skladno z novim Zakonom o urejanju trga dela delodajalci iz
zasebnega sektorja svojih prostih delovnih mest niso več dolžni prijavljati Zavodu RS za
zaposlovanje. S tem se izgubljajo podatki o tekočem povpraševanju po kadrih v državi,
kar bo vsekakor oteževalo tudi zastavljanje in pregled uresničevanja ciljev ter samega
namena kadrovskega štipendiranja nasploh.
Izvajalci regijskih štipendijskih shem bolje prepoznavajo potrebe po kadrih v regiji, kar je
pomemben korak pri oblikovanju dolgoročnih politik na področju trga dela. Izvajalci shem
v regiji omogočajo ustvarjanje prijaznejšega in spodbudnejšega okolja za delodajalce ter
nenazadnje lahko v veliko večji meri prispevajo k prepoznavnosti ukrepa, katerega namen
je tudi v povečanju števila podeljenih kadrovskih štipendij, saj dolgoročno zagotavljajo
zaposlitev in ustvarjajo nova delovna mesta v regiji. Vsi ti dejavniki večajo učinkovitost
sistema regijskih štipendijskih shem in spodbujajo regionalni razvoj. Tudi v prihodnje naj
izvajalci shem zagotavljajo celovito podporo delodajalcem pri administrativnih postopkih,
ki so potrebni za nemoteno črpanje nepovratnih sredstev za sofinanciranje kadrovskih
štipendij, kljub temu da ZŠtip-1 to ne predvideva. Takšna podpora razbremenjuje
delodajalce in ustvarja spodbudno okolje, v katerem delodajalci hitreje prepoznajo
dolgoročne prednosti kadrovskega načrtovanja preko štipendiranja mladih, perspektivnih
kadrov. Analize regijskih štipendijskih shem so pokazale, da je sistem dober in učinkovit.
Glede na predhodne pozitivne izkušnje je potrebno ta sistem ohraniti in spodbujati.
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ZŠtip-1 je povečal obseg administrativnega dela delodajalcem, ki se odločijo za
sofinanciranje kadrovske štipendije, kar lahko vodi do upada interesa za kadrovsko
štipendiranje. Naloga države bi morala biti usmerjena v stimuliranje kadrovskega
štipendiranja in razbremenitve delodajalca in ne v nalaganju dodatnih obveznosti na
delodajalca. Potrebujemo sistem, ki bo delodajalcem zagotavljal celovito podporo na
enem mestu in jih obremenjeval v najmanjši možni meri. Korak za dosego cilja je v
prenosu vseh postopkov in pristojnosti na izvajalce regijskih štipendijskih shem, ki bi
delodajalcem še naprej zagotavljali celovito podporo in informacije na enem mestu.
Privabiti je potrebno predvsem manjše delodajalce, saj je shema instrument, ki lahko
pomembno vpliva na razvoj mikro in malih podjetij v lokalnem okolju.
Z aktivnostmi informiranja in obveščanja mladih in njihovih staršev o stanju na trgu dela,
iskanih poklicih, možnostih zaposlitve in štipendiranja je potrebno pričeti že dovolj zgodaj,
na vseh ravneh izobraževanja, predvsem osnovnih šolah, ko mladi potrebujejo podporo
pri poklicnem usmerjanju. Z namenom spodbujanja kadrovskega štipendiranja naj bo
informiranje bolj osredotočeno na lokalne skupnosti in predstavnike delodajalcev,
območne obrtne zbornice, z organiziranjem dogodkov v teh okoljih. Okrepiti je potrebno
povezovanje vseh institucij trga dela, izobraževanja, centrov za socialno delo,
delodajalcev, ki bodo mlade seznanjali o potrebah in poklicih, po katerih se predvideva
povpraševanje.
Izboljšave so potrebne tudi pri opredeljevanju nalog za izvajanje sofinanciranih kadrovskih
štipendij. Ob pregledu ZŠtip-1 je raziskava pokazala, da se pri sofinanciranih kadrovskih
štipendijah navaja termin »se smiselno uporablja tudi za kadrovske štipendije«, kar lahko
v praksi pri izvajalcih zakona povzroči pravno zmedo. Z namenom enotnejše interpretacije
posameznih določb, naj zakonodajalec to vsebino podrobneje opredeli.
Avtorica ugotavlja, da je pravilnik o sofinanciranih kadrovskih štipendijah prilagojen
sistemu neposrednih kadrovskih štipendij, kljub temu, da v državi delujeta posredni in
neposredni sistem kadrovskega štipendiranja. Izvajalcev regijskih štipendijskih shem se
dejansko ne omenja, kar kaže na vse večjo centralizacijo sistema kadrovskega
štipendiranja, kljub ugotovitvam, da je za učinkovitost in uspešnost kadrovskega
štipendiranja veliko primernejši sistem regijskih štipendijskih shem. V pravilniku bi bilo
potrebno ustrezno opredeliti določbe iz ZŠtip-1, ki urejajo mirovanje štipendijskega
razmerja, in opredelitev drugih členov, ki se v zakonu smiselno uporabljajo tudi za
kadrovske štipendije.
ZŠtip-1 ne zagotavlja enakosti med kadrovskimi štipendisti in štipendisti Ad Futura. Pri
slednjih je dovoljen odlog zaposlitve zaradi nadaljevanja izobraževanja na višji ravni, pri
sofinanciranih kadrovskih štipendijah ta odlog ni več možen. Avtorica predlaga, da bi ta
določba pri Ad futura štipendijah lahko bila predmet spremembe, ki tak odlog ne bi več
dopuščala.
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V prihodnje je potrebno bolje urediti sistem financiranja posrednih kadrovskih štipendij,
tudi z neposredno potrditvijo operacije, saj je dosedanji sistem pridobitev finančnih
sredstev za štipendije in izvajanje sheme pogojeval vsakoletno prijavo izvajalcev na razpis
Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Regijske štipendijske sheme kot
učinkovit in uspešen instrument je potrebno umestiti direktno v programe regij in v
neposredne potrditve. Ureditev financiranja naj bo v smeri avansiranja sredstev
izvajalcem sheme, kajti izvajalci morajo zalagati sredstva za pol leta v naprej, najemati
premostitvene kredite in zanje plačevati obresti. Medtem delodajalci pri neposrednih
spodbudah od sklada prejmejo 70 % avans, kar ustvarja neenake pogoje med posrednim
in neposrednim podeljevanjem sredstev in ustvarja konkurenčnost med njima.
Programsko obdobje za črpanje sredstev EU za sofinanciranje posrednih kadrovskih
štipendij se zaključuje v šolskem/študijskem letu 2014/2015 in z njim tudi financiranje za
že sklenjene pogodbe z delodajalci in štipendisti. Prihodnost financiranja posrednih
kadrovskih štipendij je tako negotova, izvajalci shem nimajo informacij, ali bodo sredstva
zagotovljena tudi v prihodnje, kljub temu, da se je sistem izkazal za dobrega in
učinkovitega.
Izvajalci shem po zaključku izplačevanja štipendij še izvajajo naloge spremljanja
izpolnjevanja obveznosti delodajalca in štipendista in drugih nalog, ki so povezane s
prekinitvami pogodbenih razmerij in vračanjem štipendij zaradi stečaja, likvidacije ipd.
Izvajalci do sedaj stroškov spremljanja in reševanja nepravilnosti niso imeli refundiranih,
zato bi bilo potrebno med upravičene stroške dodati tudi stroške štipenditorja, ki
nastanejo po zaključku izplačevanja štipendij.
Za zaključek naj spomnimo na nizozemske študije, ki ugotavljajo, da nefinančni dejavniki
močneje vplivajo na odločitev mladih za izbiro izobraževanja, in ne le finančni dejavniki, ki
imajo le posredni pomen in omejen vpliv na mlade pri odločanju. Tovrstne ugotovitve
lahko snovalci politik upoštevajo pri nadaljnjem načrtovanju sistema spodbud mladim za
izobraževanje. Raziskava je pokazala, da ureditev tega področja zahteva celovit pogled, ki
bo dajal prednost tudi družbenim dejavnikom.
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9

REZULTATI IN PRISPEVEK K STROKI

9.1 DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE
Glavni cilj raziskave je bil analizirati sistem štipendiranja v Republiki Sloveniji v primerjavi z
izbranimi državami članicami Evropske unije ter raziskati, primerjati in predstaviti sisteme
štipendiranja. Cilj je bil raziskati pomanjkljivosti prejšnje in nove zakonodajne ureditve,
možnosti implementacije dobrih praks iz tujine pri nas ter pripraviti predloge za izboljšave
pri nadaljnjem urejanju politike štipendiranja v državi.
Z analizo primarnih in sekundarnih virov, predvsem pravnih aktov in statističnih poročil ter
strokovne literature, je raziskan sistem štipendiranja v Republiki Sloveniji. Raziskane so
vrste štipendij, pomen podeljevanja in vloga štipendij v procesu izobraževanja mladih,
dosedanja učinkovitost in uspešnost politike štipendiranja, pripravljen pregled ukrepov na
trgu dela za mlade za programsko obdobje 2014−2020, pripravljen primerjalni pregled
urejenosti politike štipendiranja v izbranih evropskih državah. Raziskava podaja smernice
za nadaljnji razvoj in izboljšave na tem področju.
Pridobljeni rezultati nudijo pregled urejenosti obstoječega sistema štipendiranja ter prikaz
uspešnosti in učinkovitosti dosedanjega izvajanja štipendijske politike. Pripravljeni predlogi
ukrepov in izboljšav služijo kot pripomoček in smernice za nadaljnje delo pri snovanju
politik štipendiranja in iskanje rešitev za izboljšave v prihodnje. Raziskan je tudi vpliv
sistema finančnih spodbud države pri stimuliranju mladih za šolanje in študij.
Raziskovalno delo daje jasnejši pregled v stanje in urejenost sistema štipendiranja v
Republiki Sloveniji. Mednarodna primerjava je podala jasen pregled in pokazala možne
premike v smeri izboljšav na tem področju, s skupnim namenom ureditve tega področja. Z
magistrskim delom so raziskane in predstavljene rešitve za ureditev področja
štipendiranja, z namenom aktiviranja človeških virov, da se gospodarstvu zagotovi
ustrezno kvalificirane kadre.

9.2 PREVERITEV HIPOTEZ
Na začetku magistrskega dela je avtorica zastavila tri hipoteze, ki jih je v nalogi preverjala
na podlagi raziskovanja in uporabe različnih metod. Raziskava je eno zastavljeno hipotezo
potrdila in dve delno potrdila.
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HIPOTEZA 1: Sistem štipendiranja v Republiki Sloveniji je primerljiv s sistemi
izbranih držav Evropske unije.
Primerjava je pokazala, da na ravni Evropske unije države članice nimajo sprejetega
skupnega modela za izvajanje finančne podpore mladim v obdobju izobraževanja. Glede
na politično in kulturno tradicijo države ter strateške dolgoročne usmeritve vsaka država
razvija in oblikuje lastno izobraževalno politiko in načine financiranja. Pričakovali bi torej
razmeroma drugačne modele sistemov štipendiranja in financiranja izobraževanja med
državami, vendar je raziskava pokazala določene medsebojne podobnosti in vzporednice,
ki jih lahko povezujemo s skupnim zgodovinskim razvojem socialne države.
Mednarodna primerjava je pokazala, da slovenski sistem štipendiranja, prav tako kot v
drugih primerjanih državah, finančno podpira šolajoče, ki prihajajo iz šibkejšega
socialnega okolja. Razlika je v prioritetah štipendijskih ureditev. Švedski, danski in
nizozemski model zagotavljajo univerzalen dostop do osnovne štipendije, ki ni vezana na
materialni položaj šolajočih in omogoča enakopraven dostop do finančne podpore.
Avtorica ugotavlja, da je slovenski sistem štipendiranja primerljiv z avstrijskim modelom
ureditve, saj so štipendije v obeh državah močno odvisne od dohodka študenta in njegove
družine ter pogojene z diferencialnimi socialnimi merili. Podobnost je tudi v dodeljevanju
posrednih finančnih spodbud, medtem ko so Danska in Švedska ter Nizozemska
preoblikovale vse oblike posrednih podpor v neposredno pomoč študentom.
Raziskava je pokazala, da je slovenski model primerljiv z avstrijskim modelom
štipendiranja, kljub temu pa državi na različne pravne in politične načine urejata politiko
štipendiranja, ki ji glede na različne prioritete dajeta tudi različne poudarke. Teza, da je
politika štipendiranja v Republiki Sloveniji primerljiva z izbranimi državami Evropske unije,
se tako le deloma potrdi.

HIPOTEZA 2: Urejenost sistema štipendiranja v Republiki Sloveniji ne zaostaja
v primerjavi z izbranimi evropskimi državami.
Raziskava je pokazala, da je slovenski sistem štipendiranja zelo razvejan in raznovrsten ter
pozna več vrst štipendij. Finančne podpore za izobraževanje so deležni mladi, ki prihajajo
iz socialno depriviligiranega okolja, finančno se spodbujajo nadarjeni in talentirani,
kandidirajo lahko tudi za pridobitev kadrovske štipendije, ki omogoča zaposlitev po
zaključku izobraževalnega procesa.
Na voljo je tudi finančna podpora za študij v tujini, štipendije za mlade, ki se izobražujejo
za deficitaren poklic, in še druge štipendije različnih fundacij, državnih organov, občinskih
skladov ipd. Področje je tudi sistemsko urejeno. Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev,
se teza, da urejenost sistema štipendiranja v Republiki Sloveniji ne zaostaja v primerjavi z
izbranimi evropskimi državami, potrdi.
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HIPOTEZA 3: Finančne spodbude države pomembno vplivajo pri stimuliranju
mladih za izobraževanje.
Nizozemske študije ugotavljajo, da za odločitev mladih za izobraževanje niso pomembni le
finančni dejavniki, temveč tudi družbeni, za katere se je pokazalo, da imajo večji vpliv na
odločitev mladih. Motivacija mladih, izobrazba staršev, spodbudno okolje, možnosti
zaposlitve v prihodnosti so veliko bolj pomembni dejavniki kot le finančne spodbude.
Večina nizozemskih študij je pokazala enako, in sicer da na izbiro oz. odločitev študenta
velikost finančnih spodbud ne vpliva v zadostni meri (razen za študente iz prikrajšanih
skupin). Med spremembami v številu študentov in finančni pomoči, tudi v primeru znižanja
slednje, torej ni jasne povezave.
Rezultati poročila Evropske komisije o socialnih in ekonomskih pogojih življenja študentov
v izbranih državah Evropske unije je pokazala, da je relativen pomen finančne podpore v
celotnih prihodkih študentov višji v skupini študentov s slabšim socialnim ozadjem.
Avtorica tako povzema ugotovitev, da imajo finančne spodbude pomembno vlogo (vendar
ne najpomembnejšo) pri stimuliranju za izobraževanje le pri tistih mladih, ki prihajajo iz
socialno depriviligiranih družin, saj jim državna finančna podpora predstavlja pomemben
vir prihodkov za izobraževanje. Finančna pomoč države pa je bistveno manj pomembna
pri študentih iz dobro situiranih družin. Vendar imajo družbeni dejavniki prav tako velik
pomen pri odločanju mladih, zato se teza, da urejenost sistema finančnih spodbud države
pomembno vpliva pri stimuliranju mladih za izobraževanje, deloma potrdi.

9.3 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K STROKI
Teoretični in komparativni del naloge prinaša dodano vrednost za nadaljnji razvoj in
urejanje politike štipendiranja. Z namenom doseganja ciljev in samega namena
štipendiranja je pomembno, da vsa zainteresirana ciljna javnost in socialni partnerji
sodelujejo pri oblikovanju in kreiranju pravnih aktov, saj bodo le takrat lahko dobro
zaživeli in bodo uporabljeni tudi v praksi.
S pomočjo izvedene raziskave so podani predlogi ukrepov in izboljšav, ki bodo za
nadaljnje delo v pomoč strokovnjakom in snovalcem zakonov pri vrednotenju novega
sistema štipendiranja in pripravi dolgoročnih načrtov za odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti. Rezultati raziskovanja in primerjalne analize nudijo na enem mestu celovit
pregled in oceno stanja na področju vključenosti mladih v izobraževanje in njihov prehod
na trg dela, seznam ukrepov države za mlade v novem programskem obdobju, pregled
sistema štipendiranja in financiranja štipendijske politike, vrste štipendij, pogoje
dodeljevanja in primerjalni pregled modelov financiranja v štirih evropskih državah, s
predlogi za prenos tujih dobrih praks v slovenski sistem.
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9.4 UPORABA REZULTATOV RAZISKOVANJA
Konkretni uporabniki rezultatov in ugotovitev magistrske naloge so lahko predvsem
snovalci politik na področju izobraževanja in zaposlovanja. Uporabniki rezultatov so lahko
tudi podporne institucije in drugi deležniki na ravni regij in tudi širše, ki delajo z mladimi
(šolske svetovalne službe, informacijski centri, centri za socialno delo ipd.), mladi,
delodajalci, ki z načrtovanjem in vlaganjem v mlad, perspektiven kader pospešujejo
gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost mladih.
Magistrsko delo je uporabno za nadaljnjo raziskavo ocene učinkovitosti in uspešnosti
novega sistema štipendiranja, kajti natančnega vrednotenja nove zakonodaje, ki se še ni
začela prav izvajati, še ni mogoče kvalitetno izvesti. Primerjalno nov zakon prinaša
celovitejšo in preglednejšo ureditev glede na predhodni zakon, prvič sistemsko celoviteje
ureja tudi sofinancirane kadrovske štipendije in uvaja fleksibilnejši sistem, tudi v obliki
nekaznovalne politike za delodajalca in štipendista v primeru prekinitve štipendijskega
razmerja v prvem letu, ko ugotovita, da ne želita nadaljnjega sodelovanja. Zakon
opredeljuje tudi novo vrsto štipendije za deficitarne poklice ter omogoča kombiniranje in
prejemanje več vrst štipendij.
Uporabnost rezultatov raziskovanja je povezana z aktualnostjo tematike ter uvajanjem
sprememb in izboljšav v trenutni sistem in politiko štipendiranja. Obravnavana in
raziskovana tema bo zmeraj aktualna, saj štipendiranje zagotovo predstavlja pomemben
dejavnik pomoči pri izobraževanju mladih. Naloga je z evropsko primerjavo prikazala,
katere spremembe uvesti v našo vsakdanjo prakso.
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Zagotavljanje enakega dostopa do izobraževanja je pomemben korak k doseganju
mednarodne konkurenčnosti, ki ga država zasleduje tudi s celovito politiko štipendiranja.
Primerjava oz. pregled dobrih praks je pokazal, da je sistem štipendiranja v Sloveniji zelo
raznovrsten, saj pozna veliko različnih oblik štipendij. Cilji in namen štipendiranja, ki si jih
je zastavil Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/2007 in 40/2009), so se le deloma
realizirali. Po razpoložljivih podatkih je v zadnjih desetih letih zaznati 30 % upad v številu
vseh podeljenih štipendij v državi, kar je posledica zmanjševanja generacij in poostrene
zakonodaje na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki je močno posegel v
dodeljevanje državnih štipendij. Ukinjene so bile državne štipendije za mladoletne dijake,
kar je od leta 2012 povzročilo upad v številu podeljenih državnih štipendij za dobrih 25 %.
Kljub močnemu upadu števila podeljenih državnih štipendij, so bile še vedno
najštevilčnejše med vsemi, sledijo prejemniki Zoisovih štipendij, v občutnem upadanju pa
je obseg podeljenih kadrovskih štipendij. Kadrovske štipendije so nekdaj predstavljale
največji vir štipendiranja mladih, v letu 2012 pa so predstavljale manj kot 10 % vseh
podeljenih štipendij v državi. Od leta 2008, ko se je pričel izvajati prvi sistemski zakon na
področju štipendiranja, je v petih letih število kadrovskih štipendij upadlo skoraj za
polovico. Ta gibanja so na eni strani odraz poostrenih gospodarskih razmer in na drugi
strani dejstvo, da je zaradi pomanjkanja prijav s strani potencialnih štipendistov, precejšen
delež razpisanih kadrovskih štipendij ostal nepodeljen, predvsem tistih, po katerih je
povpraševanje največje, torej tehniških in naravoslovnih smereh izobraževanja. Z
zmanjševanjem kadrovskih štipendij se zmanjšujejo tudi možnosti takojšnjega prehoda
mladih iz izobraževanja v zaposlitev.
Za Slovenijo je značilna visoka dostopnost do študija in visoka stopnja vključenosti v
terciarno izobraževanje. Po statističnih podatkih se je vpis na visokošolske ustanove in
univerze močno povečal, opazen pa je slabši trend vpisov in upad zanimanja za poklicne
šole, saj se je v zadnjih desetih letih delež vpisanih dijakov v poklicno izobraževanje iz
25,5 zmanjšal na 15,2 %. Pričakuje se, da se bo neusklajenost ponudbe kadrov s
potrebami delodajalcev tako še poglobila. Hkrati hitro naraščanje števila diplomantov
bolonjskega študija med registrirano brezposelnimi kaže na njihovo slabo zaposljivost, saj
so delodajalci nezadovoljni z njihovimi veščinami. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje
že vsak tretji delodajalec ne najde ustrezno kvalificiranega kadra za svoja delovna mesta,
kar kaže, da izobraževalni sistem močno zaostaja za potrebami trga dela. Strateška
pomanjkljivost Slovenije je neučinkovitost izobraževalnega sistema. Delodajalci menijo, da
mladim primanjkuje praktičnega znanja za izvajanje delovnih nalog.
K reševanju tega problema je zato potrebno pristopiti sistematično in dolgoročno s
spodbujanjem mreženja med sfero izobraževanja in trgom dela. Zgolj spodbujanje države
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za visoko vključenost mladih v terciarno izobraževanje je enoznačnega pomena in
dolgoročno ne bo doprineslo k njeni mednarodni konkurenčnosti, saj mladim kadrom
primanjkuje poklicnih kompetenc in ustreznih delovnih izkušenj. Zato je pri mladih
pomembno spodbujanje izobraževanja za pridobivanje praktičnih in specifičnih znanj.
Upad zaposlitvenih priložnosti na trgu dela in pomanjkanje ustreznih delovnih mest za
mlade, ki so velikokrat brez delovnih izkušenj in usposobljenosti, povečuje negotovost pri
prehodu iz šolanja v zaposlitev, ki jo želijo mladi premostiti s podaljševanjem
izobraževanja in dvigom ravni izobrazbe. Problematičnost prehoda mladih iz šole v
zaposlitev dobro odražajo visoke stopnje brezposelnosti mladih, ki so običajno višje od
stopenj brezposelnosti drugih starostnih skupin.
Tudi odsotnost vajeniškega sistema je eden od razlogov za neusklajenost ponudbe in
povpraševanja na trgu dela. Države, ki so ohranile dualni vajeniški sistem in visoko
vključenost delodajalcev v sistem izobraževanja, imajo najnižjo brezposelnost med
mladimi v EU.
Kadrovske štipendije so pomemben instrument in služijo kot uravnilovka ter prispevajo k
povečevanju povezovanja izobraževanja s trgom dela. Cilj, h kateremu stremi kadrovsko
štipendiranje, torej usklajevanje razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih oz.
usmerjanje mladih za izobraževanje v poklicih, po katerih je povpraševanje na trgu dela
največje, se glede na dolgoročne načrte ni uresničil. Očitno je torej, da določila prejšnjega
zakona o štipendiranju, s katerim si je zakonodajalec zastavil cilj povečati število
štipendistov in spodbuditi podeljevanje kadrovskih štipendij, tudi z vpisom na področja, ki
pospešujejo gospodarski razvoj in zaposljivost, v tem delu ni dajal želenih rezultatov.
Glede na to, da je štipendirana približno četrtina vse šolajoče mladine (24 % v
šolskem/študijskem letu 2012/2013), predstavljajo štipendije zagotovo pomemben
dejavnik finančne podpore pri izobraževanju.
Regijske štipendijske sheme so primer dobre prakse in ukrepa države, ki želi s
sofinanciranjem spodbujati kadrovsko štipendiranje podjetij v regiji in z načrtovanjem
razvoja kadrov, prispevati k kreiranju delovnih mest za mlade. Izvajalci shem imajo dober
stik z delodajalci in poznajo razmere v regiji. Shema je prispevala k zmanjševanju
brezposelnosti v regijah. Čeprav so rezultati zaradi gospodarske in finančne krize pod
pričakovanji, je možno poiskati tudi nekaj pozitivnih učinkov sheme v regijah. Od leta
2007 je bilo sklenjenih več kot 1.300 pogodb z delodajalci in podeljenih več kot 3.000
štipendij. Študentje, predvsem visoko izobraženi, so se zaposlili in se po zaključku študija
vrnili iz univerzitetnih središč nazaj v kraj bivanja.
Toda kljub prizadevanjem in privlačnejšemu sistemu kadrovskega štipendiranja še ni prišlo
do opaznega izboljšanja povečanja števila podeljenih kadrovskih štipendij, tudi zaradi
ponudbe drugih programov države, ki spodbujajo zaposlovanje mladih. Ne gre spregledati
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tudi dejstva, da kljub naraščanju problema neustreznosti poklicnih kvalifikacij med
mladimi, država zamuja s pripravo politike deficitarnih poklicev, ki bi morala biti
pripravljena že v začetku leta in s katero je zavezana tudi s pravnimi akti. Takšno
dogajanje zagotovo otežuje izvajanje sistema štipendiranja ter slabi njegovo učinkovitost.
Neposredno s pojavom štipendiranja in večanjem problema zaposljivosti mladih
diplomantov, je povezano vprašanje, kakšna in v kolikšni meri naj bo še vloga države pri
zagotavljanju pogojev za izobraževanje in ali je spodbujanje terciarnega izobraževanja še
potreba gospodarstva in posameznika. Ob čedalje večjem pomanjkanju javnih sredstev na
terciarni ravni izobraževanja in predvsem z namenom večje učinkovitosti izobraževanja
(skrajšanja dobe oz. hitrejšega zaključka študija) ter večje kakovosti diplomantov, naj
stremijo v smeri zasebnega financiranja, vendar le ob ustrezni zagotovitvi finančne
podpore ob študiju, zlasti študentom, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja. Javna
sredstva naj zasledujejo cilje kakovosti študija in pravičnosti.
Raziskava je pokazala, da je Nizozemska primer prakse, ki je uvedla šolnine za terciarno
raven izobraževanja, sočasno pa z ustreznimi mehanizmi financiranja študentom
zagotavlja finančno podporo pri študiju, tudi v obliki univerzalne štipendije, ki je dostopna
vsem šolajočim mladim, ne glede na materialni status. Mednarodna primerjava sistemov
pokaže, da je na Švedskem in Danskem javno šolstvo brezplačno z razvitim modelom
neposredne (štipendije) in posredne (študentska posojila) finančne pomoči študentom.
Pridobitev osnovne štipendije ni pogojena in je tako univerzalno dostopna vsem.
Na drugi strani nizozemski javni izobraževalni sistem narekuje plačilo študija na terciarni
ravni, ki ga dopolnjuje učinkovit sistem finančne pomoči (osnovne štipendije dostopne
vsem in dodatne štipendije glede na socialne potrebe mladih, dolgoročna študentska
posojila). V slovenskem in avstrijskem sistemu je možno poiskati veliko vzporednic.
Upravičenost do osnovne državne štipendije močno pogojujeta z diferencialnimi socialnimi
merili, poudarek je tudi na posrednih finančnih spodbudah, medtem pa instrument posojil
za študij ni prisoten.
Osnovne teze magistrskega dela, zastavljene v uvodu, je avtorica potrdila oziroma deloma
potrdila. Prva hipoteza se nanaša na primerjavo sistema štipendiranja z izbranimi
državami, v okviru katere avtorica ugotavlja, da je slovenski model primerljiv z avstrijskim
modelom štipendiranja, vendar državi kljub temu, glede na politična dogajanja in pravne
prioritete, dajeta različne poudarke. Zato se je trditev, da je sistem štipendiranja v
Sloveniji primerljiv z drugimi državami EU, deloma potrdila. Druga hipoteza se nanaša na
trditev, da slovenski sistem štipendiranja ne zaostaja v primerjavi z izbranimi evropskimi
državami. Raziskava je pokazala, da je sistem štipendiranja v Sloveniji zelo razvejan in
raznovrsten in pozna veliko različnih vrst štipendij. Zato je avtorica zastavljeno trditev
potrdila. Pri tretji tezi se je proučevala domneva, da finančne spodbude države
pomembno vplivajo pri stimuliranju mladih za izobraževanje. Mednarodna primerjava in
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pregled študij sta pokazala, da so finančne spodbude pomembne (vendar ne
najpomembnejše) pri stimuliranju za izobraževanje le pri tistih mladih, ki prihajajo iz
socialno depriviligiranih družin. Finančna pomoč države pa je bistveno manj pomembna
pri študentih iz dobro situiranih družin. Po mnenju raziskovalcev, naj bi družbeni dejavniki
imeli močnejši vpliv pri odločanju mladih za izobraževanje, zato je avtorica tezo le deloma
potrdila.
Slovenski sistem štipendiranja ne zaostaja od modelov primerjanih držav članic EU. Sistem
je glede na primerjane države izjemno razvejan, saj pozna veliko različnih vrst štipendij, ki
omogočajo pridobitev štipendij šolajočim iz socialno šibkejšega okolja, nadarjenim ter z
deficitarnimi in kadrovskimi štipendijami pri mladih spodbuja izobraževanje za poklice, po
katerih povprašujejo delodajalci. Učinkovitost in uspešnost sistema štipendiranja v
prihodnje zahteva redno evalviranje doseženih ciljev, kar bo vsekakor olajšala sprememba,
uvedena z novim zakonom o obveznem sporočanju vseh potreb po štipendistih.
Raziskava glede na razpoložljive podatke pokaže, da je dosedanja naravnanost
štipendijske politike negativna. Število vseh štipendij (z izjemo štipendij za študij v tujini)
je v upadu. Vendar so napovedi spodbudnejše, saj finančne projekcije za leti 2014 in 2015
napovedujejo zvišanje obsega sredstev za štipendije dijakov in študentov. Zahtevam in
pričakovanjem do državnih pomoči se daje prevelik pomen, kajti kadrovskih štipendij
državne štipendije ne morejo nadomestiti v tako velikem obsegu. Splošno gledano
izvajanje sistema štipendiranja v Sloveniji sledi svojemu osnovnemu namenu, kljub temu
da mu ni uspelo realizirati načrtovanih ciljev. Nov Zakon o štipendiranju je pričel veljati
januarja 2014, največ sprememb pa bo prinesel jeseni 2014, ko se bodo štipendije prvič
podeljevale pod novimi pogoji. Zakon prinaša veliko novosti in neznank, kakšna bo
implementacija in ali bo dosegal zastavljene cilje, bo pokazal čas in uporaba v praksi.
Zaradi vzporednega izvajanja sistema štipendiranja po starem in novem zakonu, bo
prihajalo do pravne zmede in neenakosti, saj je novi zakon v določenih primerih ugodnejši
tako za štipendiste kot tudi delodajalce.
Postopek odločanja o pravici do štipendij je upravni postopek, ki predstavlja splošne
standarde, po katerih se morajo ravnati organi, ki odločajo o dodelitvi pravice. Raziskava
je s primeri sodne prakse in procesnopravno problematiko pokazala, da procesna ureditev
lahko ključno podre oziroma zavre cilje štipendijske politike in učinke štipendiranja.
Spremembe strukture povpraševanja delodajalcev po kadrih na trgu dela narekujejo večjo
fleksibilnost in nujne reforme sistema izobraževanja oz. štipendiranja ter njunega
financiranja. Pri tem se je treba izogibati hitrim in parcialnim posegom, saj takšna pot
zagotovo prinaša slabe rezultate. Sistem štipendiranja je gotovo zapleteno vprašanje, za
katerega ne obstajajo univerzalne rešitve in ga mora država prilagoditi svojim
posebnostim. Pomembno je, da sistem upošteva zahteve zadostnosti, pravičnosti in
učinkovitosti, ki so velikokrat med seboj tudi izključujoče.
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