
Šola,  13.  JUNIJ 2018 

 

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. 
 

Pričel je čas za urejanje štipendije za izobraževanje v različnih programih srednjih šol.  

Prosimo, bodite pozorni na datume razpisov in datume, do kdaj morate vlogo-e pravočasno 

oddati.  

Ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja vsem želimo uspešno nadaljevanje 

šolanja v izbranih SREDNJIH ŠOLAH in dobro vključitev v nove razredne 

sredine.  

Naj bodo počitnice, ki so pred vami, 

prijetne, brezskrbne, polne sonca in 

vedrine.  

Razredničarka 9. razreda,   svetovalna 

delavka, vodstvo šole in vaše učiteljice, 

učitelji.   

Več INFORMACIJ o kriterijih za dodeljevanja 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 (tudi brošura) 

 

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 imajo v svojih internih glasilih in  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: Anja Orehek,  kadrovske[@]sklad-kadri.si.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 drugo 

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 (študijske oblike) in za sodelovanje na tekmovanjih iz 

znanja ali raziskovanja in drugimi štipendijami kot so občinske in nesofinancirane kadrovske 

štipendije.   Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.  

 

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

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, 

št. 45/17).  

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 in 45/17).      

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

pravilnika  (Ur. l. RS 32/2017) 

KONTAKTI: Zoisove štipendije    T: 01 43 45 897     E: zoisi[@]sklad-kadri.si  
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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. 

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

 

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 (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 – 

ZUPŠ). 
 

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 2018/19 

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik 
enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje. 

Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR.       

Dostopnost vloge: vloga bo dostopna od 15. junija 2018 naprej. 

Priloge k podpisani vlogi:  

 -      v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za 
deficitarne poklice v šolskem letu 2018/2019 in 

-      fotokopijo spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2017/2018; če 
vlagatelj v šolskem letu 2017/2018 ni zaključil predhodnega izobraževanja, 
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, ki ga izda upravna enota). 

Način oddaje vlog: Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 
cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 250. JR ŠDP« od 15. 6. 2018 do 
vključno 20. 9. 2018. 

 

Dodatne informacije:  mag. Helena Knez    E: deficitarne[@]sklad-kadri.si     
T: 01 43 41 536 
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Uradne ure:   ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure;    sreda tudi od 14. do 16. ure. 

Poslovni čas:    ponedeljek, torek, četrtek: od 9. do 15. ure, 
sreda: od 9. do 16. ure;    petek: od 9. do 14. ure. 

 

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/nižje poklicne šole, 

- višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole 
oz. strokovnih  predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja. 

  Letošnji  (2018) nabor    D E F I C I T A R N I H    POKLICEV:  

1.      kamnosek  

2.      mehatronik operater  

3.      izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij  

4.      inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij  

5.      oblikovalec kovin orodjar/orodjarka  

6.      elektrikar/električarka  

7.      avtokaroserist/avtokaroseristka  

8.      pek/pekarka  

9.      slaščičar/slaščičarka  

10.    mesar/mesarka  

11.    tapetnik/tapetničarka  

12.    mizar/mizarka  

13.    zidar/zidarka  

14.    tesar/tesarka  

15.    klepar-krovec/kleparka-krovka  

16.    izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje  

17.    slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka  

18.    pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog  

19.    gozdar/gozdarka  

20.    dimnikar/dimnikarka  

21.    steklar/steklarka  

   



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.  

  

Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. 

 

 

 

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

1.)  VIŠINA  DRŽAVNE  štipendije 

  

 

Kakšna je višina štipendije? 
 

Osnovna državna štipendija glede na povprečni mesečni dohodek na osebo v % od 

neto povprečne plače znaša od 35,00 EUR do 190,00 EUR.  

 

Osnovni znesek se določi glede na uvrstitev v dohodkovni razred: 

dohodkovni 

razredi 

povprečni mesečni dohodek na 

osebo v % od neto povprečne 

plače 

osnovni znesek državne 

štipendije za dijake do 

18. leta 

osnovni znesek državne 

štipendije za starejše od 

18. let 

1 do 30 % 95 190 

2 nad 30 % do 36 % 80 160 

3 nad 36 % do 42 % 75 130 

4 nad 42 % do 53 % 50 100 

5 nad 53 % do 56 %* 35 70 

* Zadnji razred se ne upošteva do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast 

preseže 2,5 odstotka BDP  

 

VIR:  https://www.mestomladih.si/studentski-podiplomski/clanki/vse-o-drzavnih-

stipendijah/ 

 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.mestomladih.si/studentski-podiplomski/clanki/vse-o-drzavnih-stipendijah/
https://www.mestomladih.si/studentski-podiplomski/clanki/vse-o-drzavnih-stipendijah/


Pri uvrstitvi v dohodkovni razred se upošteva cela vrsta dohodkov, vsi so našteti na 

strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

Možni so še dodatki:   

 
1. dodatek za učni ali študijski uspeh.  

2. dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča.  

3. dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.  

 

 

 

 

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:  

 Od 120 €  NAPREJ za dijaka.  

 

 

 

 

4.)  VIŠINA štipendije za DEFICITARNE  POKLICE 

 

Deficitarna področja in izobraževalne programe (poklice) določa Politika štipendiranja, 

ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.  

Štipendija znaša 100 € mesečno.   

 

 

 

 

 

Zapisala svetovalna delavka   

 

(VIR: informacije  iz različnih spletnih strani oz. navedenih povezav.) 
 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


