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Raziskovalno delo obsega 43 strani ter 1 stran prilog. Vanj je vključenih 19 tabel in
48 grafikonov.

Za pomoč pri nalogi se zahvaljujemo:
� vodstvu 1. gimnazije v Celju, Gimnazije Celje Center, Splošne in strokovne

gimnazije Lava Celje za dovoljenje anketirati dijake ter pomoč pri anketiranju;
� dijakom vseh treh gimnazij za pripravljenost sodelovati ter za vestno in

zavzeto izpolnjevanje anketnih vprašalnikov;
� mentorici, ge. Dragici KRANJC.
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POVZETEK

Namen naloge je bil ugotoviti, katere štipendije prejemajo celjski gimnazijci (kako jih
lahko pridobijo) ter kolikšen odstotek celjskih gimnazijcev štipendijo prejema.
Zanimala nas je višina štipendije in začetek prejemanja denarne pomoči. Poleg tega
smo želeli raziskati, v katere namene dijaki porabijo denar ter kateri so še njihovi
drugi viri financiranja. Zanimale so nas razlike med dijaki različnih letnikov ter med
dijakih različnih gimnazij. Odgovore smo iskali na treh celjskih gimnazijah: na 1.
gimnaziji v Celju, na Gimnaziji Celje Center ter na Gimnaziji Lava Celje.

Ugotovili smo, da je na treh celjskih gimnazijah 31% štipendistov - 55% vseh
štipendistov si je prislužilo Zoisovo štipendijo, dobra tretjina republiško, 11% vseh pa
prejema kadrovsko štipendijo. Skoraj tri četrtine dijakov prejema štipendijo, višjo od
25.000 SIT. Dve tretjini vseh je začelo prejemati štipendijo na prehodu iz osnovne v
srednjo šolo. Največ denarja (kar dobro četrtino) porabijo za nakup oblačil, veliko
dijakov pa tudi varčuje – slaba četrtina. Velik del vseh anketiranih ima tudi dodatne
finančne vire – dobri dve tretjini viša svoj standard z občasnimi darili sorodnikov,
nekaj manj pa jih od svojih staršev prejema redno mesečno žepnino.
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1. UVOD

Štipendija je denarna vzpodbuda dijaku oz. študentu pri njegovem šolanju. Učenec
oz. dijak štipendijo prejema le, če ustreza posebnim pogojem, ki so pri različnih
vrstah drugačni.

Štipendije so namenjene:
� vajencem v dualnem sistemu poklicnega izobraževanja,
� dijakom srednjih šol,
� študentom višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, če se izobražujejo po

dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo.

Namen štipendij je, da bi ljudem finančno pripomogle pri njihovem delu in jim dajale
nadaljnjo vzpodbudo. Na celjskih srednjih šolah dijaki prejemajo tri vrste štipendij:
kadrovsko, Zoisovo in republiško.

1.1 ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Zoisove štipendije se podeljujejo od leta 1986 z namenom dvigovanja izobrazbene
ravni najsposobnejšega dela mladih. Podeljuje jo Zavod za Zaposlovanje, denar pa
mladim nakaže država. Z njo uresničujejo dva cilja: zagotovitev visoko izobraženih
kadrov glede na pričakovane gospodarske, znanstveno-tehnološke, kulturne in širše
družbene potrebe države in omogočanje nadarjenim, da v polni meri razvijajo svoje
nadpovprečne intelektualne in umetniške potenciale. Za Zoisovo štipendijo so lahko
predlagani vajenci in dijaki, študentje visokošolskih zavodov, če:

� so dosegli učenci, vajenci ali dijaki najmanj prav dober učni uspeh,
študentje pa najmanj povprečno oceno 8,

� Izkazujejo intelektualno ali umetniško nadarjenost,
� so na področju svojega izobraževanja dosegli javno priznan uspeh ali

izjemni dosežek v zadnjih dveh šolskih oz. študijskih letih

Izpolnjeni morajo biti vsi trije pogoji.

1.1.1 POSTOPEK PODELJEVANJA ZOISOVIH ŠTIPENDIJ

1.1.1.1 Zbiranje predlogov za dodelitev Zoisove štipendije

Kandidate za Zoisovo štipendijo predlagajo predstojniki izobraževalnih zavodov v
skladu z vsakoletnih razpisom Zoisovih štipendij. Lahko so predlagani tudi s strani
pooblaščenega delavca zavoda – psihologa, če se pri poklicnem svetovanju ugotovi,
da učenec izkazuje izjemno visoke intelektualne sposobnosti (se uvršča v zgornje
3% generacije). Rok za vložitev predlogov se določi z vsakoletnim razpisom Zoisovih
štipendij. Dijak ali študent torej ne more sam zaprositi za Zoisovo štipendijo, ampak
mora biti predlagan.



7

ŠTIPENDIJE MED CELJSKIMI GIMNAZIJCI

Zavod vsako leto obvesti osnovne, srednje, višje in visoke šole, da v skladu z
razpisnim rokom predlagajo kandidate za dodelitev Zoisove štipendije na ustreznih
obrazcih, z vsemi zahtevanimi prilogami.

1.1.1.2 Obravnava predlaganih kandidatov

Predlagani kandidati, ki so izpolnili razpisne pogoje in kandidirajo za Zoisovo
štipendijo za izrazito intelektualno nadarjenost, so obravnavani na območnih službah
zavoda, kjer imajo stalno prebivališče. Kandidate obravnava psiholog – poklicni
svetovalec. Obravnava vključuje celovito presojanje kandidatovih dosežkov in
ugotavljanje izpolnjevanja meril izrazite intelektualne nadarjenosti, kot jih določa
Pravilnik o štipendiranju. Slednje se ugotavlja na podlagi preizkusa intelektualnih
sposobnosti in dodatnih psiholoških preizkusov, ob predhodnem pisnem soglasju
staršev ali zakonitih zastopnikov, če gre za mladoletno osebo, ki jih kandidat opravi
prostovoljno, praviloma v zadnjih dveh letnikih osnovne ali srednje šole.

Pri kandidatih, ki kandidirajo za Zoisovo štipendijo za umetniško nadarjenost, se
pridobi mnenje komisije za reševanje izjemnih primerov na Centralni službi Zavoda
za zaposlovanje. Ista komisija presoja tudi izjemnost dosežkov kandidatov, ki so
predlagani s strani visokošolskih zavodov.

1.1.2 MERILA IN KRITERIJI

Osnovno merilo za pridobitev Zoisove štipendije za intelektualno nadarjenost so
izrazito visoke intelektualne sposobnosti, ki jih ugotavljajo s testi sposobnosti.
Kandidat mora doseči rezultat, ki ga uvršča med zgornje 3% najsposobnejših v svoji
generaciji. Upoštevajo se tudi dodatna merila:

� individualni dosežki kandidata na tekmovanjih,
� motiviranost za dolgotrajni študij in
� socialna prikrajšanost družine samo pri kandidatih na prehodu iz osnovne v

srednjo šolo).

Za umetniško nadarjenost na določenem umetniškem področju šteje
� prejem državnega priznanja ali nagrade,
� uvrstitev do vključno 3. nagrade na državnem tekmovanju,
� mednarodno priznanje ali nagrada oziroma uvrstitev v finale mednarodnih

tekmovanj, po predhodnem izboru na državnem tekmovanju.

Kandidati, ki jih predlagajo srednje, višje ali visoke šole, morajo imeti javno priznan
uspeh ali izjemni dosežek.

Za javno priznan uspeh oziroma izjemni dosežek pri kandidatih iz srednjih šol velja:
� zlato priznanje oziroma prvo do tretje mesto na državnem tekmovanju,
� udeležba na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem

tekmovanju,
� nagrajeno umetniško ali raziskovalno delo na državnem nivoju,
� v strokovni reviji objavljena pozitivna recenzija o kandidatovih umetniških in

raziskovalnih prispevkih,
� najmanj 30 točk na maturi.
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Za javno priznan uspeh oziroma izjemni dosežek pri kandidatih iz višjih in
visokošolskih zavodov velja:

� nagrajeno umetniško ali znanstveno-raziskovalno delo ali nagrajena
diplomska naloga v državni konkurenci,

� objava individualne raziskovalne naloge v priznani strokovni reviji ali
strokovnem zborniku in priložena pozitivna recenzija naloge,

� v strokovni reviji objavljena pozitivna recenzija o kandidatovih umetniških ali
znanstveno-raziskovalnih prispevkih.

Kandidati za štipendijo za umetniško nadarjenost morajo biti vpisani v srednjo šolo,
višjo ali visoko šolo umetniške usmeritve.

Če predlagani kandidat – dijak oziroma študent – nima javno priznanega izjemnega
dosežka, se predlog zavrne brez dodatne obravnave kandidata.

Če kandidat ne izpolni pogojev za dodelitev Zoisovo štipendije, to ne pomeni, da ni
nadarjen, ampak da ne izpolnjuje zahtevanih meril.

1.2 REPUBLIŠKE ŠTIPENDIJE

So oblika državne pomoči tistim, ki bi se zaradi izredno slabih materialnih razmer ne
odločali za šolanje.

Razpis republiških štipendij objavi Zavod RS za zaposlovanje v Uradnem listu ter na
internetu na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje (www.egs.gov.si).

1.2.1 KDO LAHKO PRIDOBI REPUBLIŠKO ŠTIPENDIJO?

Republiško štipendijo lahko pridobijo:
� vajenci, dijaki ali študenti, pri katerih dohodek na družinskega člana v tekočem

letu ne presega zakonsko določenega materialnega pogoja;
� tisti, ki ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18

let oziroma ob vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega
izobraževanja niso starejši od 26 let.

1.2.2 KDO NE MORE PRIDOBITI REPUBLIŠKE ŠTIPENDIJE?

Republiške štipendije ne more pridobiti:
� kandidat, ki je v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb

pri Zavodu za zaposlovanje
� samozaposlena oseba, ki opravlja registrirano dejavnost;
� lastnik ali solastnik gospodarske družbe, v kateri poslovni dobiček v tekočem

letu ne preseže zneska zajamčenega nadomestila plače;
� prejemnik druge štipendije ali posojila za študij;
� kandidat, ki je pridobil denarno ali materialno pomoč za šolanje iz javnih ali

zasebnih virov v višini najmanj enoletnega zneska osnovne štipendije.
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1.2.3 KAJ JE POTREBNO VLOŽITI?

Za obravnavo je potrebno vložiti:
� izpolnjen obrazec »Vloga za uveljavitev republiške štipendije«,
� dokazila o bruto dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov,
� originalno potrdilo o vpisu za šolsko leto ter kopije potrdil o vpisu za druge

družinske člane, ki so dijaki ali študenti,
� potrjen prepis ali fotokopijo spričevala oziroma potrdilo o opravljenih izpitih,
� odločbo ali sklep komisije v primeru kandidata ali družinskega člana s

posebnimi potrebami zaradi težje ali težke duševne ali telesne okvare oziroma
odločbo ali izvid ustrezne komisije v primeru težje funkcionalne prizadetosti
kandidata,

� kopijo bančne kartice oziroma osebnega računa.

Kandidati vložijo vlogo z dokazili na uradu za delo Zavoda RS za zaposlovanje, kjer
imajo stalno prebivališče ali priporočeno pošljejo na svojo območno službo Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje.

1.2.4 KDAJ JE POTREBNO VLOŽITI VLOGO?

Čimprej po objavi razpisa oziroma vajenci in dijaki do začetka novega šolskega leta,
študenti pa do začetka novega študijskega leta.

Vloge, oddane po razpisnem roku, se štejejo za zamujene, razen v izjemnih primerih,
ko je zamujen rok zaradi opravičljivih razlogov (zdravstveni razlogi, naknadni vpis,
negativna rešitev vloge za kadrovsko štipendijo).

Izjemoma se vloga za republiško štipendijo lahko vloži tudi med letom, če se v družini
kandidata dohodek zniža toliko, da je izpolnjen materialni pogoj za pridobitev
republiške štipendije (cenzus), zaradi:

� povečanja števila družinskih članov oziroma rojstva otroka kandidatu,
� upokojitve ali nastopa brezposelnosti vzdrževalca družine, če je ostal brez

zaposlitve brez svoje krivde,
� razveze zakonske zveze staršev kandidata,
� smrti ali nastanka invalidnosti 1. kategorije vzdrževalca,
� izgube kadrovske štipendije kandidata,
� naravne ali druge nesreče bistveno znižan dohodek kandidatove družine, če

to ugotovi pristojni organ.

Vlogo je v teh primerih potrebno oddati v 30 dneh od nastanka razloga. Če je kateri
od naštetih razlogov nastopil že v preteklem letu, je potrebno vlogo oddati v
razpisnem roku in priložiti tudi dokazilo o razlogu za izjemno obravnavo vloge.

1.3 KADROVSKE ŠTIPENDIJE

1.3.1 KDO JIH RAZPISUJE IN PODELJUJE?

Kadrovske štipendije podeljujejo podjetja posameznikom, s katerim sklenejo posebno
pogodbo. Štipendist je s podjetjem povezan na osnovi pogodbe in ima do podjetja
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določene dolžnosti. Učenec, dijak ali študent izpolni vlogo in jo odda podjetju, ki se
na osnovi podatkov odloči za podeljevanje štipendij določenim osebam. Podeljevanje
je določeno z zakonom, denar pa izplačuje podjetje.  Z dodelitvijo štipendije za
šolanje praviloma zagotovijo tudi zaposlitev po končanem šolanju.

1.3.2 KJE DOBITI RAZPIS IN INFORMACIJE?

Skupni razpis kadrovskih štipendij je objavljen v posebni publikaciji, ki jo je mogoče
dobiti na osnovnih in srednjih šolah, visokošolskih zavodih ter na Zavodu za
zaposlovanje. razpis je objavljen tudi na internetu, na spletni strani Zavoda za
zaposlovanje.

Kandidati se oglasijo pri štipenditorju, kjer dobijo vse podrobnejše informacije v zvezi
s kadrovsko štipendijo.

1.4 OBVEZNOSTI REPUBLIŠKEGA IN ZOISOVEGA ŠTIPENDISTA

Pravica do štipendije se dodeljuje z namenom, da štipendist uspešno zaključi
šolanje. Če štipendist ne konča šolanja, je dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni
dokončal. Prav tako mora vrniti štipendijo štipendist, ki štipendijo pridobi na podlagi
neresničnih podatkov ter štipendist, ki ne sporoči sprememb, ki vplivajo na pridobitev
ali ukinitev pravice do štipendije.

1.5 DOSEDANJE RAZISKAVE

V zvezi z obravnavano temo (v nam dosegljivih virih) nismo našli sorodne raziskave.
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2. NAMEN NALOGE

Namen naloge je bil ugotoviti, katere štipendije prejemajo celjski gimnazijci (kako jih
lahko pridobijo) ter kolikšen odstotek celjskih gimnazijcev štipendijo prejema.
Zanimala nas je višina štipendije in začetek prejemanja denarne pomoči. Poleg tega
smo želeli raziskati, v katere namene dijaki porabijo denar ter kateri so še njihovi
drugi viri financiranja. Zanimale so nas razlike med dijaki različnih letnikov ter med
dijakih različnih gimnazij.

2.1 HIPOTEZE

Naše hipoteze so:

� Med celjskimi gimnazijci je tretjina štipendistov.

� Med dijaki in dijakinjami celjskih gimnazij je najpogostejša Zoisova štipendija.

� Največ štipendistov je na 1. gimnaziji v Celju.

� Med štipendisti glede na letnik ni bistvenih razlik.

� Povprečna štipendija znaša 25.000 SIT.

� Dijaki največji del štipendije porabijo za nakup oblačil ter za obisk lokalov.

� Najpomembnejši dohodek (poleg štipendije) dijakom predstavlja žepnina.



12

ŠTIPENDIJE MED CELJSKIMI GIMNAZIJCI

3. METODOLOGIJA DELA

Najprej smo s pomočjo literature ugotovili, katere štipendije je v Republiki Sloveniji
mogoče pridobiti ter na kakšen način. Nato smo oblikovali namen naloge ter postavili
hipoteze. Seznanili smo se z načinom pridobivanja podatkov – anketiranjem ter
oblikovali smo anketne vprašalnike. Vodstva celjskih gimnazij smo prosili za
sodelovanje in obiskali gimnazijce. Odločili smo se za anketiranje a in e paralelk
posameznih letnikov, a smo zaradi objektivnih razlogov na dveh šolah ta sklep
spremenili. Skupno smo tako anketirali 214 dijakov.

Struktura anketirancev je predstavljena v spodnji tabeli ter grafikonih.

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
M Ž S M Ž S M Ž S M Ž S M Ž S

1. gimnazija
v Celju

13 19 32 8 8 16 7 14 21 7 19 26 35 60 95

Gimnazija
Celje Center

2 8 10 6 10 16 6 15 21 1 4 5 15 37 52

Gimnazija
Lava Celje

3 4 7 11 12 23 6 9 15 9 13 22 29 38 67

skupaj 18 31 49 25 30 55 19 38 57 17 36 53 79 135 214

Tabela 1: Število anketiranih dijakov
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1. gimnazija v Celju Gimnazija Celje Center Gimnazija Lava Celje

Graf 1: Anketirani dijaki (glede na letnik in šolo)

V prvih letnikih predstavljajo največji delež anketirani dijaki s 1. gimnazije v Celju
(dve tretjini), v 2. in 3. letniku so enakomerneje razporejeni, v 4. letniku pa je bilo zelo
malo anketirancev z Gimnazije Celje Center.
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45%

24%

31%

1. gimnazija v Celju Gimnzija Celje Center

Gimnazija Lava Celje

Graf 2: Anketirani dijaki (ne glede na letnik)

Največ anketiranih dijakov je bilo s 1. gimnazijo gimnazije v Celju (kar 45%), malo
manj zavzeto so anketne vprašalnike izpolnjevali na Gimnaziji Lava Celje (njihov
delež je tretjinski), najmanj (četrtina vseh anketiranih) pa jih prihaja z Gimnazije Celje
Center.

Sledila je obravnava anketnih vprašalnikov, analiza ugotovljenega ter izdelava
zaključka.
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4. GIMNAZIJCI - ŠTIPENDISTI

4.1 GIMNAZIJA V CELJU

1. gimnazija v Celju
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj

M Ž S M Ž S M Ž S M Ž S M Ž S
število
dijakov

64 65 63 65 257

število
štipendistov

13 19 32 8 8 16 7 14 21 7 19 26 35 60 95

%
štipendistov

50 25 33 40 37

Tabela 2: Število štipendistov na 1. gimnaziji v Celju
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Graf 3: Štipendisti na 1. gimnaziji v Celju

Največji delež dijakov, ki prejemajo
štipendijo, obiskuje 1. letnik. Takšnih je
kar polovica. Sledijo dijaki četrtih letnikov
(40%), dijakov tretjih letnikov, ki
prejemajo štipendijo, je tretjina, najmanj
pa je drugošolcev – četrtina.

4.2 GIMNAZIJA CELJE CENTER

Gimnazija Celje Center
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj

M Ž S M Ž S M Ž S M Ž S M Ž S
število
dijakov

32 55 58 32 177

število
štipendistov

2 8 10 6 10 16 6 15 21 1 4 5 15 37 52

%
štipendistov

31 29 36 16 29

Tabela 3: Število štipendistov na Gimnaziji Celje Center

Opomba: V 1. in 4. letniku so bili anketirani samo dijaki b paralelke
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Graf 4: Štipendisti na Gimnaziji Celje Center

Na Gimnaziji Celje Center je največji
odstotek štipendistov med dijaki 3. letnika
– dobra tretjina. Dijakov 1. letnika, ki
prejemajo štipendijo, je 31%, drugošolcev
29%, najmanj štipendistov pa je med
četrtošolci – le 16% vprašanih.

4.3 ŠOLSKI CENTER CELJE, SPLOŠNA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LAVA

ŠCC, Splošna in strokovna gimnazija Lava
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj

M Ž S M Ž S M Ž S M Ž S M Ž S
število
dijakov

33 81 58 88 260

število
štipendistov

3 4 7 11 12 23 6 9 15 9 13 22 29 38 67

%
štipendistov

21 28 26 25 26

Tabela 4: Število štipendistov na Splošni in strokovni gimnaziji Lava Celje

Opomba: Anketirano je bilo različno število oddelkov (od 1 do 3).
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Graf 5: Štipendisti na Splošni in strokovni
gimnaziji Lava Celje

Na Gimnaziji Lava je največ štipendistov
med dijaki drugega letnika – 28%, sledijo
tretješolci – teh je 26%, med četrtošolci je
četrtina štipendistov, najmanj dijakov pa
prejema štipendijo v prvem letniku – le
21%.
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4.4 ŠTIPENDISTI NA CELJSKIH GIMNAZIJAH

V obravnavanih razredih na vseh treh
šolah skupaj je 694 dijakov. Med njimi je
214 štipendistov. To je 31% vseh.

31%

69%

prejema štipendijo ne prejema štipendije

Graf 6: Štipendisti na celjskih gimnazijah
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Celju
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Celje Center

Gimnazija
Lava Celje

Graf 7: Štipendisti na posameznih celjskih
gimnazijah

Največ štipendistov je na 1. gimnaziji v
Celju, in sicer 37%, sledijo dijaki
Gimnazije Celje Center – 29%, najmanj
dijakov pa si je štipendijo pridobilo na
Šolskem centru Celje – na Splošni in
strokovni gimnaziji Lava – teh dijakov je
dobra četrtina.

Med dijaki posameznih letnikov je opaziti
nekaj razlik: največ štipendistov z vseh
treh gimnazij je med dijaki 1. letnikov
(38%), v 3. letnikih je takšnih slaba
tretjina (32%), manj jih je med četrtošolci
(29%), najmanj štipendistov pa je, po naši
raziskavi, med dijaki 2. letnikov, in sicer
samo 27%. 0
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40

1. letnik

2. letnik

3. letnik
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Graf 8: Štipendisti glede na letnik (in ne glede na
šolo)
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5. ŠTIPENDISTI IN ŠTIPENDIJE

5.1 1. GIMNAZIJA V CELJU

5.1.1 VRSTA ŠTIPENDIJE

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
Zoisova 17 10 14 17 58

kadrovska 6 3 1 1 11
republiška 9 3 6 8 26

skupaj 32 16 21 26 95
Tabela 5: Vrsta štipendije

0
10
20
30
40
50
60
70

%

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

 

Zoisova

kadrovska

republiška

Graf 9: Odstotek štipendij v posameznem letniku

V vseh letnikih je najpogosteje zastopana Zoisova štipendija. Največ Zoisovih
štipendistov je med tretješolci, in sicer dobrih 60%. Republiško štipendijo prejema
približno enak delež dijakov v 1., 3. in 4. letniku, med drugošolci pa je dijakov s to
štipendijo malo manj. Redki dijaki prejemajo kadrovsko štipendijo – glede na našo
raziskavo najmanj v 3. in 4. letniku.

Gledano v celoti, ne glede na četnik, je
očitno, da največ dijakov prejema Zoisovo
štipedijo (več kot 60%), dobra četrtina
vseh anketiranih štipendistov prejema
republiško, najmanj pa kadrovsko – zgolj
12%.

61%12%

27%

Zoisova kadrovska republiška

Graf 10: Odstotek štipendij (ne glede na letnik)
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5.1.2 VIŠINA ŠTIPENDIJE

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
manj kot
10.000

0 0 0 0 0

10.000 do
15.000

2 0 0 2 4

15.000 do
20.000

6 2 0 3 11

20.000 do
25.000

1 5 0 8 14

25.000 do
30.000

7 2 3 6 18

več kot
30.000

16 7 18 7 48

Tabela 6: Višina štipendij (v SIT)
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Graf 11: Višina štipendij v posameznem letniku

Najvišje štipendije prejemajo učenci v 3. letniku, sledijo dijaki 1. letnika, za njimi so
dijaki 2. letnika, najmanjše štipendije pa prejemajo v 4. letniku, saj jih le 26% prejema
najvišjo štipendijo. V 3. letniku jih kar 85% prejema najvišjo možno štipendijo (glede
na našo anketo).
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15%

19%

50%

manj kot 10.000 10.000 do 15.000 15.000 do 20.000

20.000 do 25.000 25.000 do 30.000 več kot 30.000

Graf 12: odstotek višine štipendij (ne glede na letnik)

Iz tega grafa je možno razbrati podatke o višini denarne vsote, ki jo prejemajo
štipendisti. Razvidno je, da največ dijakov štipendistov prejema štipendijo, ki je višja
od 30.000 SIT (kar 50%). Manj učencev prejema štipendijo, ki bi bila manjša od te
vsote, saj 19% štipendistov prejema štipendijo v višini med 25.000 in 30.000 SIT.
Nekaj manj dijakov (15%) prejema štipendijo v višini od 20.000 do 25.000 SIT, nekaj
(12%) pa jih prejema  štipendijo v znesku od 15.000 do 20.000 SIT. Najmanj dijakov
(le 4%) prejema štipendijo, visoko od 10.000 do 15.000 SIT. Štipendije, ki bi bila
manjša od 10.000 SIT, ne prejema noben anketirani štipendist.

5.1.3 ZAČETEK PREJEMANJA ŠTIPENDIJE

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
na prehodu
iz OŠ v SŠ

8 15 13 18 54

v srednji šoli 24 1 8 8 41
sem jo

izgubil-a
0 0 0 0 0

Tabela 7: Začetek prejemanja štipendije
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Graf 13: Začetek prejemanja štipendije glede na letnik

Iz grafa lahko razberemo, da največ učencev, ki je začelo prejemati štipendijo na
prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo, obiskuje 2. letnik, najmanj takšnih pa je v 1.
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letniku. Največ učencev, ki so začeli prejemati štipendijo v srednji šoli, obiskuje 1.
letnik. Nihče izmed anketiranih dijakov ni štipendije izgubil ter jo zopet pridobil.

57%

43%

0%

na prehodu iz OŠ v SŠ v srednji šoli

sem jo izgubil-a

Graf 14: Začetek prejemanja štipendije (ne glede na letnik)

Največ dijakov (ne glede na letnik) je začelo prejemati štipendijo na prehodu iz
osnovne v srednjo šolo, kar 57%. Preostali učenci (43%) so štipendijo začeli
prejemati v srednji šoli. Nihče štipendije ni izgubil ter jo zopet pridobil.

5.1.4 PORABA ŠTIPENDIJE

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
nakup
oblačil

14 6 13 19 52

obisk lokalov 4 4 10 18 36
šolske knjige 4 1 4 15 24

naložba v
banko

22 10 7 16 55

drugo 8 5 8 6 27
Tabela 8: Poraba štipendije (možnih več odgovorov)
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Graf 15: Poraba štipendije glede na letnik
Največ dijakov 1. letnika štipendijo naloži v banko ali jo porabi za nakup oblačil. Prav
tako je pri dijakih 2. letnika. Učenci 3. in 4. letnika največ denarja porabijo za nakup
oblačil ter obisk lokalov. Pod »drugo« so dijaki navajali večinoma nakup malice in
mesečne vozovnice.
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27%

19%
12%

28%

14%

nakup oblačil obisk lokalov šolske knjige

naložba v banko drugo

Graf 16: Poraba štipendije (ne glede na letnik)

Največ štipendistov (ne glede na obiskovani letnik) denar naloži v banko (28%) ali pa
ga porabi za nakup oblačil (27%). Veliko jih denar porabi tudi za obisk lokalov (19%)
in nakup šolskih knjig (12%). Za druge namene (večinoma za nakup malice ter nakup
mesečne vozovnice) denar porabi 14% dijakov.

5.1.5 PRIHODKI DIJAKOV (POLEG ŠTIPENDIJE)

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
žepnina 14 7 6 10 37
darila

sorodnikov
14 8 13 19 54

delo (ŠS) 5 2 3 12 22
drugo 4 2 1 3 10

Tabela 9: Prihodki dijakov (možnih več odgovorov)
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Graf 17: Prihodki dijakov (poleg štipendije) glede na letnik
V prvih letnikih dijaki denar pridobivajo še predvsem z žepnino ter darili sorodnikov.
Prav tako je v 2. ter tudi 3. letniku. Tako je tudi v 4. letniku, razlika je le v tem, da si ti
dijaki velik delež denarja pridobijo tudi z delom preko Študentskega servisa.
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30%

44%

18%

8%

žepnina darila sorodnikov delo (ŠS) drugo

Graf 18: Prihodki dijakov (ne glede na letnik)

Največ štipendistov si denar pridobi z darili sorodnikov (44%). Veliko jih pridobi denar
tudi z žepnino (30%) ter delom preko Študentskega servisa. Dijakov, ki denar
pridobijo še kako drugače (večinoma z opravljanjem različnih del v domačem
gospodinjstvu), je 8%.

5.2 GIMNAZIJA CELJE CENTER

5.2.1 VRSTA ŠTIPENDIJE

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
Zoisova 3 9 7 5 24

kadrovska 1 1 2 0 4
republiška 6 6 12 0 24

skupaj 10 16 21 5 52
Tabela 10: Vrsta štipendije
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Graf 19: Odstotek štipendij v posameznem letniku
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Med dijaki 1. letnika je največ takšnih, ki prejemajo republiško štipendijo; podobno je
tudi z dijaki tretjega letnika. V 2. letniku je najpogostejša Zoisova štipendija, med
anketiranimi četrtošolci pa je to sploh edina štipendija. V vseh letnikih je zelo redka
(ali pa je sploh ni) kadrovska štipendija.

Na Gimnaziji Celje Center enak
delež dijakov prejema Zoisovo in
republiško štipendijo – po 46%.
Zelo malo je med anketiranimi
dijaki (ne glede na letnik, ki ga
obiskujejo) takšnih, ki bi
prejemali kadrovsko štipendijo –
le slaba desetina.

46%

8%

46%

Zoisova kadrovska republiška

Graf 20: Odstotek štipendij (ne glede na letnik)

5.2.2 VIŠINA ŠTIPENDIJE

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
manj kot
10.000

0 0 0 0 0

10.000 do
15.000

1 0 2 0 3

15.000 do
20.000

0 3 3 0 6

20.000 do
25.000

1 0 2 0 3

25.000 do
30.000

0 2 8 0 10

več kot
30.000

8 11 6 5 30

Tabela 11: Višina štipendij (v SIT)
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Graf 21: Višina štipendij v posameznem letniku
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Največ dijakov prvega letnika prejema več kot 30.000 SIT denarne pomoči (80%),
takih, ki prejemajo od 20.000 SIT do 25.000 SIT ter od 10.000 SIT do 15.000 SIT je
vsakih po 10%. Tudi dijaki 2. letnika so v veliki večini zabeležili dohodek več kot
30.000 SIT, nekaj pa je tudi takih, ki dobivajo med 15.000 SIT in 20.000 SIT ali pa
med 25.000 SIT in 30.000 SIT. Dijaki tretjega letnika najpogosteje dobivajo med
25.000 SIT in 30.000 SIT, manj nad 30.000 SIT, nekaj pa je tudi takih, ki dobivajo
manj denarja. Med četrtošolci ni dijaka, ki bi prejemal štipendijo nižjo kot 30.000 SIT.

0% 6%
12%

6%

19%
57%

manj kot 10.000 10.000 do 15.000 15.000 do 20.000

20.000 do 25.000 25.000 do 30.000 več kot 30.000

Graf 22: odstotek višine štipendij (ne glede na letnik)

Velika večina štipendistov prejema nad 30.000 SIT denarne pomoči, manj (19%) jih
prejema med 25.000 SIT in 30.000 SIT, 12% dijakov prejema med 15.000 SIT in
20.000 SIT, takih, ki pa prejemajo od 20.000 SIT in 25.000 SIT ter med 10.000 SIT in
15.000 SIT, pa je 6%.

5.2.3 ZAČETEK PREJEMANJA ŠTIPENDIJE

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
na prehodu
iz OŠ v SŠ

5 11 17 3 36

v srednji šoli 5 5 4 2 16
sem jo

izgubil-a
0 0 0 0 0

Tabela 12: Začetek prejemanja štipendije
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Graf 23: Začetek prejemanja štipendije glede na letnik

Na gimnaziji ni dijaka, ki bi štipendijo prejemal in jo zaradi neuspeha izgubil. V 1.
letniku je število takih, ki so štipendijo pridobili na prehodu iz osnovne šole v srednjo
šolo in kasneje v gimnaziji enako, med drugošolci je takih, ki so jo prejeli na prehodu,
za 40% več kot ostalih, v tretjem letniku je omenjenih štipendistov za 60% več, med
dijaki 4. letnika pa je tistih, ki so začeli pridobivati štipendijo v gimnaziji, za 20% manj
kot ostalih.

69%

31%
0%

na prehodu iz OŠ v SŠ v srednji šoli sem jo izgubil-a

Graf 24: Začetek prejemanja štipendije (ne glede na letnik)

69% dijakov (ne glede na letnik, ki ga obiskujejo) je štipendijo dobilo na prehodu iz
osnovne v srednjo šolo, 31% pa je tistih, ki so si jo pridobili kasneje. Štipendije ni
izgubil (in si jo kasneje znova pridobil) noben anketirani dijak.

5.2.4 PORABA ŠTIPENDIJE

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
nakup
oblačil

3 9 14 4 30

obisk lokalov 0 3 12 1 16
šolske knjige 1 8 12 2 23

naložba v
banko

5 6 11 1 23
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drugo 2 9 8 4 23
Tabela 13: Poraba štipendije (možnih več odgovorov)
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Graf 25: Poraba štipendije glede na letnik

V 1. letniku največ dijakov denar naloži v banko, kar četrtina anketiranih pa ga porabi
za nakup oblačil. V 2. letniku je razmerje bolj izenačeno; najmanj pogosto je bilo
zaslediti zapravljanje denarja v lokalih. Tretješolci in tretješolke porabijo največ
denarja za nakup oblačil, najmanj pa za razne druge potrebe. Med anketiranimi dijaki
četrtega letnika pa sta najbolj pogosta odgovora »nakup oblačil« in »drugo«, pri
čemer dijaki navajajo nakup mesečnih vozovnic, malice, daril za prijatelje.

Nakupovanje oblačil je torej najpogostejše med dijaki 1. letnika, v lokalih največ
denarja zapravijo tretješolci, šolske knjige s štipendijo največ kupujejo dijaki 3.
letnika, v banki pa najraje varčujejo prvošolci.

26%

14%

20%

20%

20%

nakup oblačil obisk lokalov šolske knjige

naložba v banko drugo

Graf 26: Poraba štipendije (ne glede na letnik)

Največ dijakov denar porabi za nakup oblačil, takih, ki denar naložijo v banko, ga
porabijo za nakup knjig ali pa z njim napravijo kaj drugega, je vsakih po 20%,
najmanj, 14%, pa je tistih, ki ga potrošijo v lokalih.

5.2.5 PRIHODKI DIJAKOV (POLEG ŠTIPENDIJE)
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1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
žepnina 8 8 7 2 25
darila

sorodnikov
4 9 11 1 25

delo (ŠS) 0 5 7 1 13
drugo 0 3 1 2 6

Tabela 14: Prihodki dijakov (možnih več odgovorov)
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Graf 27: Prihodki dijakov (poleg štipendije) glede na letnik

Največ štipendistov 1. letnika ostali denar dobi z žepnino, manj pa je takih, ki jim
denar podarijo sorodniki. Nasprotno so darila sorodnikov najbolj pogost dodatni
prihodek dijakov 2. letnika, malo manj je takih z žepnino, 20% dijakov si samih služi
denar, ostali pa ga pridobivajo na drug način. Tudi tretješolci dajejo največji pomen
darilom sorodnikov, žepnina in delo si delita drugo mesto, nekaj pa je takih, ki si
denar služijo sami. Anketirani dijaki 4. letnika so na prvo mesto postavili žepnino in
druge možnosti, drugo mesto pa sta zasedli delo in darila sorodnikov.

36%

36%

19%

9%

žepnina darila sorodnikov delo (ŠS) drugo

Graf 28: Prihodki dijakov (ne glede na letnik)

Največje število dijakov denar dobi z darili sorodnikov in žepnino (skupaj 72%), 19%
dijakov dodatni denar prisluži z delom preko Študentskega servisa, 9% dijakov pa se
je odločilo za druge možnosti (običajno gre za pomoč staršem).
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5.3 ŠOLSKI CENTER CELJE, SPLOŠNA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LAVA

5.3.1 VRSTA ŠTIPENDIJE

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
Zoisova 3 12 9 11 35

kadrovska 3 4 0 2 9
republiška 1 7 6 9 23

skupaj 7 23 15 22 67
Tabela 15: Vrsta štipendije
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Graf 29: Odstotek štipendij v posameznem letniku

Študenti v prvem letniku dobivajo Zoisovo štipendijo komaj v 42%, republiško
štipendijo si je priborilo 15% štipendistov, kadrovsko pa prav tako kot Zoisovo
prejema 42% štipendistov. V drugem letniku Zoisovo štipendijo prejema 10% več kot
v prvem letniku, kadrovsko štipendijo prejema samo 18% štipendistov, republiško
štipendijo pa ima 30% štipendistov. V tretjem letniku Zoisovo štipendijo prejema kar
60% vseh štipendistov, kadrovske ne prejema nihče v anketiranih oddelkih; preostali
anketiranci prejemajo republiško štipendijo. V četrtem letniku Zoisovo štipendijo
prejema 50% štipendistov, kadrovsko samo 9% štipendistov, republiško pa kar 40%
vseh vprašanih.

Glede na vse štipendiste
opazimo, da Zoisovo štipendijo
prejema kar 53% štipendistov,
republiško 27%, kadrovsko pa le
13% vseh anketiranih dijakov.

53%

13%

34%

Zoisova kadrovska republiška

Graf 30: Odstotek štipendij (ne glede na letnik)

5.3.2 VIŠINA ŠTIPENDIJE

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
manj kot
10.000

0 0 0 0 0

10.000 do
15.000

1 3 1 1 6

15.000 do
20.000

1 2 1 2 6

20.000 do
25.000

1 1 2 5 9
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25.000 do
30.000

1 5 1 2 9

več kot
30.000

3 12 10 12 37

Tabela 16: Višina štipendij (v SIT)
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Graf 31: Višina štipendij v posameznem letniku

V 1. letniku 43% štipendistov prejema več kot 30.000 SIT, 14% jih dobiva od 15.000
SIT do 30.000 SIT, 12% pa jih prejema od 10.000 SIT do 15.000 SIT. Tudi v 2.
letniku je največ takšnih dijakov, ki prejemajo štipendijo v višini preko 30.000 SIT
(več kot polovica). Še višje štipendije prejemajo dijaki v 3. letniku, saj je takšnih, ki
prejemajo najvišji omenjeni znesek, kar dve tretjini. V 4. letniku je stanje podobno –
več kot polovica vseh anketiranih prejema štipendijo v višini več kot 30.000 SIT.

0% 9%
9%

13%

13%

56%

manj kot 10.000 10.000 do 15.000 15.000 do 20.000

20.000 do 25.000 25.000 do 30.000 več kot 30.000

Graf 32: Odstotek višine štipendij (ne glede na letnik)

Glede na vse štipendiste lahko povemo, da kar 53% štipendistov prejema več kot
30.000, 13% jih dobiva od 20.000 SIT do 25.000 SIT; prav tako jih 13% dobiva od
25.000 SIT do 30.000 SIT, po 9% pa jih dobiva od 10.000 SIT do 15.000 SIT in od
15.000 SIT do 20.000 SIT.
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5.3.3 ZAČETEK PREJEMANJA ŠTIPENDIJE

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
na prehodu
iz OŠ v SŠ

4 15 10 16 45

v srednji šoli 3 8 3 6 20
sem jo

izgubil-a
0 0 2 0 2

Tabela 17: Začetek prejemanja štipendije
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Graf 33: Začetek prejemanja štipendije glede na letnik

V 1. letniku je začelo prejemati štipendijo na prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo
kar 57% dijakov, 42% jih je začelo prejemati štipendijo v srednji šoli. V 2. letniku je
63% dijakov začelo prejemati štipendijo na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, 34%
pa jih jo je začelo prejemati v srednji šoli. V 3. letniku je 65% dijakov začelo prejemati
štipendijo na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, 20% pa v srednji šoli, kar 13% pa jih
je štipendijo izgubilo. V 4. letniku je  kar 72% dijakov začelo prejemati štipendijo na
prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo, 27% pa jih je začelo prejemati štipendijo v
srednji šoli.

67%

30%

3%

na prehodu iz OŠ v SŠ v srednji šoli sem jo izgubil-a

Graf 34: Začetek prejemanja štipendije (ne glede na letnik)
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Glede na vse podatke je kar 67% dijakov začelo prejemati štipendijo na prehodu iz
osnovne v srednjo šolo, 30% jih je začelo prejemati štipendijo v srednji šoli, samo 3%
dijakov pa je štipendijo izgubilo.

5.3.4 PORABA ŠTIPENDIJE

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
nakup
oblačil

5 14 10 13 42

obisk lokalov 2 9 6 15 32
šolske knjige 2 7 8 9 26

naložba v
banko

3 12 7 7 29

drugo 3 10 4 15 32
Tabela 18: Poraba štipendije (možnih več odgovorov)
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Graf 35: Poraba štipendije glede na letnik

V 1. letniku kar 33% dijakov porabi štipendijo za nakup oblačil, po 13% jo porabi za
obisk lokalov in šolske knjige, 20% pa denar naloži v banko ali pa porabi kako
drugače. V 2. letniku 28% dijakov zapravi denar za nakup oblačil, 17% za obisk
lokalov, 13% za šolske knjige, kar 23% jih denar naloži v banko, 18% pa denar
porabi drugače. V 3. letniku 18% dijakov porabi denar za nakup oblačil, 17% za obisk
lokalov, 23% za šolske knjige, 20% jih denar vloži v banko, 12% dijakov pa denar
porabi kako drugače. V 4. letniku samo 23% dijakov denar porabi za nakup oblačil,
po 20% za obisk lokalov ali na drug način, 15% za šolske knjige, 13% dijakov pa
denar naloži v banko.
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Graf 36: Poraba štipendije (ne glede na letnik)

Glede na podatke 26% dijakov porabi štipendijo za nakup oblačil, po 20% za obisk
lokalov in drugo (pri čemer navajajo nakup malice, mesečne vozovnice, plačilo
mobitela, nakup zgoščenk), 18% jih denar vloži v banko,  16% pa si s štipendijo
kupuje šolske knjige.

5.3.5 PRIHODKI DIJAKOV (POLEG ŠTIPENDIJE)

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj
žepnina 3 13 5 9 30
darila

sorodnikov
5 7 9 10 31

delo (ŠS) 1 4 7 9 21
drugo 2 2 2 2 8

Tabela 19: Prihodki dijakov (možnih več odgovorov)
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Graf 37: Prihodki dijakov (poleg štipendije) glede na letnik
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V 1. letniku dobra četrtina dijakov prejema žepnino, v 2. letniku je takšnih kar 50%, v
3. letniku samo 23%, v 4. letniku pa 30% dijakov. V 1. letniku kar 46% dijakov zvišuje
svoj standard z darili sorodnikov (običajno staršev in starih staršev), v 2. letniku okoli
27% dijakov, v 3. letniku 38%, v 4. letniku pa na omenjeni način pridobiva sredstva
33% dijakov. V 1. letniku si samo 8% dijakov prisluži prihodke z delom, v 2. letniku jih
je 15%, tako v 3. kot pa v 4. letniku pa jih je kar 30%. V 1. letniku si prihodke prisluži
na drugačen način (običajno z opravili doma) kar 17% dijakov, v 2. letniku  jih je 8%,
v 3. letniku 9%, v 4. letniku pa okoli 7%.

33%

35%

23%

9%

žepnina darila sorodnikov delo (ŠS) drugo

Graf 38: Prihodki dijakov (ne glede na letnik)

Glede na podatke kar 35% dijakov prejema prihodke z darili (staršev, starih staršev),
33% dijakov prejema žepnino, 23% dijakov si prihodke prisluži z delom, 9% pa si
prihodke prisluži na drugačen način (običajno s pomočjo v domačem gospodinjstvu,
na primer s pranjem avtomobila).

5.4 PRIMERJAVA MED 1. GIMNAZIJO V CELJU, GIMNAZIJO CELJE CENTER
TER SPLOŠNO IN STROKOVNO GIMANZIJO LAVA CELJE

5.4.1 VRSTA ŠTIPENDIJE
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Graf 39: Odstotek štipendij na posamezni šoli
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Največji odstotek Zoisovih štipendistov je opaziti na 1. gimnaziji v Celju  - skoraj dve
tretjini vseh štipendistov je Zoisovih štipendistov. To štipendijo prejema tudi več kot
polovica štipendistov na Gimnaziji Lava Celje ter nekaj manj kot polovica vseh
anketiranih štipendistov na Gimnaziji Celje Center. Republiška štipendija je
najpogostejša na Gimnaziji Celje Center (kar slaba polovica vseh štipendistov jo
prejema), najmanj pa je kadrovskih štipendij. Med obravnavanimi gimnazijami je
največ kadrovskih štipendij na Gimnaziji Lava Celje, kar je logično, saj so bili med
anketiranci tudi gimnazijci strokovne gimnazije Lava.

Ne glede na šolo anketirancev je
razvidno, da si je 55% vseh
štipendistov prislužilo Zoisovo
štipendijo, dobra tretjina
republiško, 11% vseh pa prejema
kadrovsko štipendijo.

55%

11%

34%

Zoisova kadrovska republiška

Graf 340: Odstotek štipendij (ne glede na šolo)

5.4.2 VIŠINA ŠTIPENDIJE
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Graf 41: Višina štipendij na posamezni šoli

Najvišje štipendije prejemajo dijaki na Gimnaziji Celje Center, saj več kot polovica
anketiranih prejema štipendijo v višini preko 30.000 SIT. Tudi dijaki Splošne in
strokovne gimnazije Lava ne zaostajajo kaj dosti, malenkostno odstopanje pa je
opaziti na 1. gimnaziji v Celju – tu je samo polovica anketiranih štipendistov takšnih,
ki prejemajo najvišjo navedeno štipendijo.
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Graf 42: Odstotek višine štipendij (ne glede na šolo)

Gledano anketirane dijake v celoti skoraj tri četrtine vseh prejema štipendijo v višini
preko 25.000 SIT. Zelo malo je nižjih štipendij; dijakov, ki bi prejemali manj kot
10.000 SIT, pa sploh ni.

5.4.3 ZAČETEK PREJEMANJA ŠTIPENDIJE
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Graf 43: Začetek prejemanja štipendije glede na šolo

Največ štipendistov je začelo prejemati štipendijo na prehodu iz osnovne v srednjo
šolo na Gimnaziji Celje Center, in sicer 70%, malo manj (slabih 70%) anketiranih na
Gimnaziji Lava Celje, na 1. gimnaziji v Celju pa je takšnih več kot 55% vprašanih.
Temu primeren je tudi odstotek tistih, ki so si štipendijo pridobili v srednji šoli: na 1.
gimnaziji v Celju dobrih 40%, na Gimnaziji Celje Center in Gimnaziji Lava Celje pa po



37

ŠTIPENDIJE MED CELJSKIMI GIMNAZIJCI

30% vseh anketiranih. Dijake, ki bi štipendijo imeli, pa jo tudi izgubili, je najti samo na
Gimnaziji Lava Celje (2%).

63%

36%

1%

na prehodu iz OŠ v SŠ v srednji šoli sem jo izgubil-a

Graf 44: Začetek prejemanja štipendije (ne glede na šolo)

Obravnavano anketirance ne glede na šolo ali letnik je opaziti, da jih je skoraj dve
tretjini začelo prejemati štipendijo na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, dobra
tretjina v srednji šoli, anketirancev, ki bi štipendijo imeli in jo tudi izgubili, pa skorajda
ni. Njihov delež znaša v celotni masi anketiranih zgolj 1%.

5.4.4 PORABA ŠTIPENDIJE
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Graf 45: Poraba štipendije glede na šolo

Dijaki 1. gimnazije v Celju največ denarja shranijo v banko, malce manj pa ga
porabijo za nakup oblačil. Nakup oblačil je najpogostejši strošek na obeh drugih
obravnavanih gimnazijah. Lokale obiskuje petina vseh anketiranih na Gimnaziji Lava
Celje ter malo manj štipendistov 1. gimnazije v Celju. Petina vseh vprašanih na
Gimnaziji Celje Center ter Gimnaziji Lava Celje pa porabi štipendijo za nakup drugih
stvari – največkrat so omenili nakup mesečne vozovnice (za vlak ali avtobus), nakup
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malice, s štipendijo si plačujejo telefonsko naročnino, kupujejo zgoščenke, darila za
prijatelje.
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Graf 46: Poraba štipendije (ne glede na šolo)

Gledano anketirane dijake v celoti, je opaziti, da največ denarja (kar dobro četrtino)
porabijo za nakup oblačil. Veliko dijakov varčuje – slaba četrtina. Lokale obiskuje
18% vseh vprašanih, šolske knjige kupuje 16% dijakov, ostali (17%) pa denar
porabijo za zgoraj omenjene druge zadeve.

5.4.5 PRIHODKI DIJAKOV (POLEG ŠTIPENDIJE)
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Graf 47: Prihodki dijakov (poleg štipendije) glede na šolo

Anketirani dijaki imajo poleg štipendije tudi druge finančne vire, najpogosteje so to
darila sorodnikov (staršev, starih staršev). Največ takšnih dijakov je na 1. gimnaziji v
Celju skoraj 45% anketiranih), nekaj manj (36%) na Gimnaziji Celje Center, malo
manj pa na Gimnaziji Lava Celje. Na Gimnaziji Celje Center je enako pomemben vir
dohodka tudi žepnina. Le-ta je med vsemi obravnavanimi šolami najmanj zastopana
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na 1. gimnaziji v Celju. Z delom preko Študentskega servisa si največ denarja
prislužijo dijaki Gimnazije Lava Celje, najmanj pa gimnazijci s 1. gimnazije v Celju.
Drgih virov dohodkov je manj (10% ali še manj).

33%
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9%

žepnina darila sorodnikov delo (ŠS) drugo

Graf 48: Prihodki dijakov (ne glede na šolo)

38% vseh vprašanih dijakov (ne glede na šolo, ki jo obiskujejo) si svoj standard viša
z občasnimi darili sorodnikov, tretjina pa z redno mesečno žepnino, ki jo prejemajo
poleg štipendije od svojih staršev. Petina vseh vprašanih pridno služi denar z
opravljanjem različnih del preko Študentskega servisa, slaba desetina pa s
priložnostnimi deli (večinoma v domačem gospodinjstvu).
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6. ZAKLJUČEK

6.1 ZAKLJUČEK

V uvodnem delu so predstavljene tri vrste štipendij, ki jih lahko prejemajo vajenci,
dijaki ali študentje. To so Zoisova, republiška in različne kadrovske štipendije.
Predstavljeni so pogoji za pridobitev le-teh ter načini pridobitve, prav tako pa tudi
obveznosti štipendistov.

Namen naloge je bil tudi ugotoviti, katere štipendije prejemajo celjski gimnazijci ter
kolikšen odstotek celjskih gimnazijcev štipendijo sploh prejema. Zanimala nas je
višina štipendije in začetek prejemanja denarne pomoči. Poleg tega smo želeli
raziskati, v katere namene dijaki porabijo denar ter kateri so še njihovi drugi viri
financiranja. Zanimale so nas razlike med dijaki različnih letnikov ter med dijakih
različnih gimnazij. Podatki so zbrani s treh celjskih gimnazij, in sicer s 1. gimnazije v
Celju, Gimnazije Celje Center ter Strokovne in splošne gimnazije Lava Celje.
Anketiranih je bilo 214 štipendistov.

6.1.1 NAJPOMEMBNEJŠE UGOTOVITVE

� Največ štipendistov je na 1. gimnaziji v Celju, in sicer 37%, sledijo dijaki
Gimnazije Celje Center – 29%, najmanj dijakov pa si je štipendijo pridobilo na
Šolskem centru Celje – na Splošni in strokovni gimnaziji Lava – teh dijakov je
dobra četrtina.

Med dijaki posameznih letnikov je opaziti nekaj razlik: največ štipendistov z
vseh treh gimnazij je med dijaki 1. letnikov (38%), v 3. letnikih je takšnih slaba
tretjina (32%), manj jih je med četrtošolci (29%), najmanj štipendistov pa je, po
naši raziskavi, med dijaki 2. letnikov, in sicer samo 27%.

Gledano v celoti je na treh celjskih gimnazijah 31% štipendistov.

� Največji odstotek Zoisovih štipendistov je opaziti na 1. gimnaziji v Celju  -
skoraj dve tretjini vseh štipendistov je Zoisovih štipendistov. To štipendijo
prejema tudi več kot polovica štipendistov na Gimnaziji Lava Celje ter nekaj
manj kot polovica vseh anketiranih štipendistov na Gimnaziji Celje Center.
Republiška štipendija je najpogostejša na Gimnaziji Celje Center (kar slaba
polovica vseh štipendistov jo prejema), najmanj pa je kadrovskih štipendij.
Med obravnavanimi gimnazijami je največ kadrovskih štipendij na Gimnaziji
Lava Celje, kar je logično, saj so bili med anketiranci tudi gimnazijci strokovne
gimnazije Lava.

Ne glede na šolo anketirancev je razvidno, da si je 55% vseh štipendistov
prislužilo Zoisovo štipendijo, dobra tretjina republiško, 11% vseh pa prejema
kadrovsko štipendijo.

� Najvišje štipendije prejemajo dijaki na Gimnaziji Celje Center, saj več kot
polovica anketiranih prejema štipendijo v višini preko 30.000 SIT. Tudi dijaki
Splošne in strokovne gimnazije Lava ne zaostajajo kaj dosti, malenkostno
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odstopanje pa je opaziti na 1. gimnaziji v Celju – tu je samo polovica
anketiranih štipendistov takšnih, ki prejemajo najvišjo navedeno štipendijo.

Gledano anketirane dijake v celoti skoraj tri četrtine vseh prejema štipendijo v
višini preko 25.000 SIT. Zelo malo je nižjih štipendij; dijakov, ki bi prejemali
manj kot 10.000 SIT, pa sploh ni.

� Največ štipendistov je začelo prejemati štipendijo na prehodu iz osnovne v
srednjo šolo na Gimnaziji Celje Center, in sicer 70%, malo manj (slabih 70%)
anketiranih na Gimnaziji Lava Celje, na 1. gimnaziji v Celju pa je takšnih več
kot 55% vprašanih. Temu primeren je tudi odstotek tistih, ki so si štipendijo
pridobili v srednji šoli: na 1. gimnaziji v Celju dobrih 40%, na Gimnaziji Celje
Center in Gimnaziji Lava Celje pa po 30% vseh anketiranih. Dijake, ki bi
štipendijo imeli, pa jo tudi izgubili, je najti samo na Gimnaziji Lava Celje (2%).

Obravnavano anketirance ne glede na šolo ali letnik je opaziti, da jih je skoraj
dve tretjini začelo prejemati štipendijo na prehodu iz osnovne v srednjo šolo,
dobra tretjina v srednji šoli, anketirancev, ki bi štipendijo imeli in jo tudi izgubili,
pa skorajda ni. Njihov delež znaša v celotni masi anketiranih zgolj 1%.

� Dijaki 1. gimnazije v Celju največ denarja shranijo v banko, malce manj pa ga
porabijo za nakup oblačil. Nakup oblačil je najpogostejši strošek na obeh
drugih obravnavanih gimnazijah. Lokale obiskuje petina vseh anketiranih na
Gimnaziji Lava Celje ter malo manj štipendistov 1. gimnazije v Celju. Petina
vseh vprašanih na Gimnaziji Celje Center ter Gimnaziji Lava Celje pa porabi
štipendijo za nakup drugih stvari – največkrat so omenili nakup mesečne
vozovnice (za vlak ali avtobus), nakup malice, s štipendijo si plačujejo
telefonsko naročnino, kupujejo zgoščenke, darila za prijatelje.

Gledano anketirane dijake v celoti, je opaziti, da največ denarja (kar dobro
četrtino) porabijo za nakup oblačil. Veliko dijakov varčuje – slaba četrtina.
Lokale obiskuje 18% vseh vprašanih, šolske knjige kupuje 16% dijakov, ostali
(17%) pa denar porabijo za druge zadeve.

� Anketirani dijaki imajo poleg štipendije tudi druge finančne vire, najpogosteje
so to darila sorodnikov (staršev, starih staršev). Največ takšnih dijakov je na 1.
gimnaziji v Celju skoraj 45% anketiranih), nekaj manj (36%) na Gimnaziji Celje
Center, malo manj pa na Gimnaziji Lava Celje. Na Gimnaziji Celje Center je
enako pomemben vir dohodka tudi žepnina. Le-ta je med vsemi
obravnavanimi šolami najmanj zastopana na 1. gimnaziji v Celju. Z delom
preko Študentskega servisa si največ denarja prislužijo dijaki Gimnazije Lava
Celje, najmanj pa gimnazijci s 1. gimnazije v Celju. Drgih virov dohodkov je
manj (10% ali še manj).

38% vseh vprašanih dijakov (ne glede na šolo, ki jo obiskujejo) si svoj
standard viša z občasnimi darili sorodnikov, tretjina pa z redno mesečno
žepnino, ki jo prejemajo poleg štipendije od svojih staršev. Petina vseh
vprašanih pridno služi denar z opravljanjem različnih del preko Študentskega
servisa, slaba desetina pa s priložnostnimi deli (večinoma v domačem
gospodinjstvu).
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6.1.2 HIPOTEZE

� Hipoteza »Med celjskimi gimnazijci je tretjina štipendistov.« je skoraj v celoti
potrjena – dijakov, ki prejemajo štipendijo, je 31%.

� »Med dijaki in dijakinjami celjskih gimnazij je najpogostejša Zoisova
štipendija.« - Ta hipoteza se je izkazala za potrjeno.

� »Največ štipendistov je na 1. gimnaziji v Celju.« - Tudi to je res, saj je na 1.
gimnaziji v Celju kar 37% štipendistov, na Gimnaziji Celje Center 29%, na
Gimnaziji Lava Celje pa le dobra četrtina.

� »Med štipendisti glede na letnik ni bistvenih razlik.« Hipoteza se je izkazala za
napačno, saj med dijaki posameznih letnikov obstajajo razlike – med dijaki 1.
in 2. letnikov celo za 11%.

� Tudi hipoteza »Povprečna štipendija znaša 25.000 SIT.« se je izkazala za
napačno, saj več kot tri četrtine anketiranih dijakov prejema štipendijo, višjo od
25.000 SIT.

� »Dijaki največji del štipendije porabijo za nakup oblačil ter za obisk lokalov.«
Ta hipoteza se je izkazala za delno pravilno: največ dijakov (dobra četrtina)
resnično porabi denar za nakup oblačil, pred zahajanjem v lokale pa ima,
glede na odgovore anketirancev, prednost varčevanje denarja v banki.

� »Najpomembnejši dohodek (poleg štipendije) dijakom predstavlja žepnina.«
Predpostavka ni pravilna. Več kot z redno žepnino pridobijo dijaki dodatna
denarna sredstva z občasnimi darili sorodnikov

6.2 MNENJA RAZISKOVALCEV

Pričujoče naloge smo se lotili zato, ker nas, glede na to, da obiskujemo 9. razred
osnovne šole, zelo zanima možnost pridobiti si štipendijo. Naše poti se bodo
usmerile v gimnazijo, zato smo seveda odgovore iskali na teh šolah.

Ugotovili smo, da je od nas samih največ odvisno, ali si bomo štipendijo pridobili ali
ne. Na finančna sredstva svojih staršev nimamo vpliva, imamo pa vpliv na naš učni
uspeh ter na uspehe na tekmovanjih. Glede na to, da kriteriji za pridobitev Zoisove
štipendije to upoštevajo, bomo dali vse od sebe.

Tudi ta naloga naj bo dokaz naših želja ter našega resnega pristopa.
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8. PRILOGE

� Priloga 1: Anketni vprašalnik za štipendiste
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ŠTIPENDISTE

Smo učenci 9.a razreda IV. osnovne šole Celje in s pomočjo mentorice ge. Dragice
Kranjc delamo raziskovalno nalogo o štipendijah srednješolcev. Prosimo, da
odgovoriš na naslednja vprašanja – s tem nam boš pri našem delu zelo pomagal(a).
Hvala.

Maša, Teja, Miha

1. Obkroži spol.                     M                 Ž

2. Napiši svojo starost. _______________________________

3. Napiši naziv šole ter oddelek. ________________________
__________________________________________________

4. Katero štipendijo prejemaš?
a) Zoisovo
b) kadrovsko
c) socialno
d) ___________

5. Koliko znaša štipendija, ki jo prejemaš?
a) manj kot 10.000 SIT
b) od 10.000 SIT do 15.000 SIT
c) od 15.000 SIT do 20.000 SIT
d) od 20.000 SIT do 25.000 SIT
e) od 25.000 SIT do 30.000 SIT
f) več kot 30.000 SIT

6. Kdaj si začel(a) prejemati štipendijo?
a) na prehodu iz osnovne v srednjo šolo
b) v srednji šoli
c) sem jo prejemal(a), pa sem jo zaradi slabega učnega uspeha izgubil(a)

7. Kako porabljaš denar, ki ga dobiš s štipendijo? (možnih je več odgovorov)
a) za nakup oblačil
b) za obisk lokalov
c) za šolske knjige
d) ga naložiš v banko
e) drugo:_____________________________________

8. Kateri so še tvoji drugi prihodki?
a) žepnina
b) darila sorodnikov
c) delo preko študentskega servisa
d) drugo:_____________________________________


