
OBVESTILO:  pridobitev štipendije za    D E F I C I T A R N E    P O K L I C E  

za šolsko leto 2017/18 

 

Dobra poklicna odločitev za  100 €   š t i p e n d i j e.     Sklad je 26. 1. 2017 

objavili nov razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za 

prihajajoče šolsko leto 2017/2018. Po novem bodo štipendijo za 

deficitarne poklice lahko prejeli tudi tesarji, slaščičarji, tapetniki, 

mehatroniki operaterji in instalaterji strojnih instalacij.  

 

 Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2017/2018 lahko pridobili dijaki, 

ki bodo v šolskem letu 2017/2018 prvič obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega 

izobraževanja in se bodo izobraževali za sledeče poklice*:  

1. kamnosek  

2. mehatronik operater  

3. izdelovalec kovinskih konstrukcij  

4. inštalater strojnih inštalacij   

5. oblikovalec kovin orodjar  

6. elektrikar  

7. avtokaroserist  

8. pek  

9. slaščičar  

10. mesar  

11. tapetnik  

12. mizar  

13. zidar  

14. tesar  

15. klepar-krovec  

16. izvajalec suhomontažne gradnje  

17. slikopleskar-črkoslikar  

18. pečar– polagalec keramičnih oblog   

19. gozdar  

20. dimnikar              OPOMBA: Poklici so zapisani v nevtralni obliki in so mišljeni 

za oba spola.  

Pomembne informacije: prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na 

višino otroškega dodatka;  ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;  dijak 

lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice; v 

primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji 

letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.  

 



Štipendijo za deficitarne poklice bodo dijaki prejeli za celotno obdobje 

izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z nekaterimi drugimi štipendijami, ni 

pa združljiva s kadrovsko štipendijo.   

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete tukaj.   

 

Štipendije za deficitarne poklice sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.  

Vloga, razpis in ostale informacije so na voljo na spletni strani sklada,  
 

na telefonski številki: 01/434 10 81 in 01/434 15 77 – gospa Helena 

Knez ali v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek med 9. in 12. uro 

ter ob sredah tudi med 14. in 16. uro) ter preko e-pošte: deficitarne@sklad-

kadri.si. 

 

Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2017 do vključno 20. 9. 

2017. 
 

Priloge k podpisani vlogi:   

 fotokopija spričevala šolskega leta 2016/2017. Če se vlagatelj v 

šolskem letu 2016/2017 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo 

spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal; 

 ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni 

državljan RS (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas). 

Način oddaje vlog: Vloge se vložijo na naslov Javnega štipendijskega, 

razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 230. javni razpis ŠDP« od 

15. 6. 2017 do vključno 20. 9. 2017. 

Izbirni postopek: 

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego 

zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po 

naslednjih merilih: 

• višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole, 

• višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole 

oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja. 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20162017-210-javni-ra/


Šola,  9. JUNIJ 2017 

 

I N F O R M A C I J E   O   Š T I P E N D I J A H 
Spoštovane učenke, spoštovani učenci.  Cenjeni starši. 

 

Zakon o štipendiranju »Zštip -1«  je stopil v veljavo že 1. 1. 2014.  

Več INFORMACIJ o kriterijih za dodeljevanje, ohranitev in vrste štipendij najdete na naslednjih 

spletnih povezavah:        www.sklad-kadra.si    in   www.mddsz.gov.si 

 www.mestomladih.si ali  www.filternet.si     in     www.srednjesolskivpisnik.si 

K A D R O V S K E    Š T I P E N D I J E 

Namen kadrovskih štipendij je, da si PODJETJA zagotovijo izobraževanje ustreznih kadrov in na 

ta način spodbudijo razvoj podjetij.   Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi 

vrstami štipendij.  Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo 

zaposlitev po končanem šolanju. 

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na 

več načinov: 

 preko  »Izmenjevalnice«  na spletni strani sklada (http://www.sklad-

kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih 

štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto; 

 na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe 

delodajalcev po štipendistih; 

 objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, 

v časopisih, revijah, na RTV-ju itd. 

V iskanje kadrovskega štipenditorja je tako smiselno vključiti pregledovanje spletnih strani 

potencialnih kadrovskih štipenditorjev, javnega sklada in RRA ter pregledovanje javnih občil 

oziroma vzpostavitev neposrednega stika z delodajalci.  

KONTAKT: KSENIJA Y. BATIČ in DUŠAN MIKUŽ - kadrovske[@]sklad-kadri.si   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D R Ž A V N E    Š T I P E N D I J E  

  

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE dodeljujejo CENTRI ZA SOCIALNO DELO. Zakon določa, da državna 

štipendija upravičencu (državljanu RS) pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi 

vloge, o čemer odloča center za socialno delo ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto 

posebej.  Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma 

zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Dijaki 

naj vlogo za dodelitev državne štipendije VLOŽIJO npr. 1. AVGUSTA, da bodo ob izpolnjevanju 

pogojev upravičeni do državne štipendije s  1. SEPTEMBROM. »Vlogo za uveljavljanje pravic iz 

javnih sredstev« je treba oddati na pristojnem centru za socialno delo – lahko tudi kadarkoli med 

letom. Možni so dodatki za učni USPEH, za BIVANJE zunaj stalnega bivališča in za štipendiste s 

POSEBNIMI POTREBAMI.   

* Podrobneje so pogoji, višina državne štipendije in dodatki, trajanje štipendiranja in podobno 

obrazloženi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. KORISTNA 

POVEZAVA: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. www.mddsz.gov.si 

* Državne štipendije je mogoče kombinirati s:  - kadrovsko štipendijo;   - štipendijo za 

deficitarne poklice; - štipendijami Ad futura in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali 

raziskovanja.   Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati. * ZAKONODAJA: Pravilnik 

o dodeljevanju državnih štipendij (Ur. l. RS 111/3).      

http://www.sklad-kadra.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.srednjesolskivpisnik.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/
http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/
http://www.rra-giz.si/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('iwehpk6gwznkrogaWoghwz9gwzne:oe');
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11878
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11878


Z O I S O V E    Š T I P E N D I J E 
 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE se spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov na področju znanja, 

raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Namenjene so spodbujanju izobraževanja in 

doseganju višje ravni izobrazbe, odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje in izbiro 

izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti. Te štipendije 

podeljuje »Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 

Slovenije«.  Pridobijo pa jo lahko dijaki, študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih. 

PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE:  vlagatelji uveljavljajo možnost do Zoisove štipendije po 

novem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1).  

 

Ti vlagatelji so vsi, ki: 

* prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, npr. iz osnovne v srednjo šolo, 

iz srednje šole na študij itd., ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali 

ne,  

* ali se vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa, pa v predhodnem letu niso prejemali 

Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala.   

PRIPOROČLJIV je PREGLED ZAKONODAJE:   * Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1).    

 Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Ur. l. RS 111/3).      

 Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ur. l. RS 35/14  in  43/16).    KONTAKTI: 

01/434 10 83 ali   01/434 10 81  ali e-naslov: Zoisi(at)sklad-kadra.si. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O B Č I N S K E    Š T I P E N D I J E 
 

Veliko slovenskih občin (tudi Občina Slov. Bistrica – za nadarjene in uspešne ŠTUDENTE) 

razpisuje različne štipendije. Pogoji za pridobitev so različni. Lahko gre za štipendije za 

nadarjene in uspešne, pa za tiste iz socialno šibkejšega okolja in podobno, ali pa je meril več.  

 

Pogoje za pridobitev določi vsaka občina zase, enako velja tudi za višino štipendije. Nekatere 

občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mnogo uspehov in pozitivnih izkušenj pri vključevanju v srednješolske programe in nove razredne 

sredine.  Dobro se pozanimajte glede urejanja štipendij in pravočasne oddaje vlog zanje.   

 

Spodbudno in uspešno na vseh poteh življenja še naprej, predvsem pa Vam želimo sproščene, 

prijetne, sončne in nepozabne počitnice.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Š T I P E N D I J E   ZA   D E F I C I T A R N E    P O K  L I C E 

 

Štipendija za deficitarne poklice je namenjena tistim, ki se izobražujejo na ravneh izobraževanja 

in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja.  Politiko štipendiranja sprejme Vlada Republike 

Slovenije za obdobje petih let, v kateri določi tudi ravni izobraževanja in izobraževalne programe, 

ki se spodbujajo preko štipendij za deficitarne poklice.    

 

Razpis štipendij za deficitarne poklice OBJAVI vsako leto  »Javni štipendijski, razvojni, invalidski 

in preživninski sklad Republike Slovenije« na svoji spletni strani.   

* ZAKONODAJA: Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) 

 

Uspešno iskanje možnosti za pridobitev štipendij-e in pravočasno oddajo vlog želimo: 

razredničarka 9. razreda, svetovalna delavka, učitelji in vodstvo šole. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11878
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571


 

V I Š I N A    Š T I P E N D I J  
 

1.)  VIŠINA  DRŽAVNE  štipendije  

  

Osnovni znesek državne štipendije brez dodatkov se določi glede na uvrstitev v 

naslednje dohodkovne razrede:   

 

dohodkovni razredi 

povprečni mesečni 

dohodek na osebo v % 

od neto povprečne 

plače  

osnovni znesek državne 

štipendije v evrih za 

polnoletne  

osnovni znesek za 

mladoletnega dijaka v € 

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  € 

5. nad 53 % do 56% 70   € 35  € 

 

 

 
 2.)  VIŠINA KADROVSKE  štipendije 

  

Kadrovska  štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije (70. člen ZŠtip-1).  

 

 

 

 

3.)  VIŠINA  ZOISOVE  štipendije 

   

Zoisova štipendija brez dodatkov znaša:  

 120 evrov za dijaka,  

 140 evrov za študenta. 

 

 

 

Štipendije za deficitarne poklice 

Deficitarna področja in izobraževalne programe (poklice) določa Politika štipendiranja 

(2015-2019), ki jo je na 39. redni seji dne 4. 6. 2015 sprejela Vlada Republike Slovenije.  

  

4.)  VIŠINA štipendije za DEFICITARNE  POKLICE 
 

Štipendija znaša 100 € mesečno.  Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.  

 


