Štipendije
Ob vstopu v srednjo šolo lahko starši oziroma učenci zaprosite za eno izmed štipendij. Več
informacij dobite na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada RS (http://www.sklad-kadri.si/; v nadaljevanju Javni sklad) ter spletnih
straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Po aktualnem Zakonu o štipendiranju je med drugimi možno zaprositi za naslednje štipendije:






državno štipendijo,
kadrovsko štipendijo,
Zoisovo štipendijo,
štipendijo za deficitarne poklice,
štipendijo Ad futura za mednarodno mobilnost.

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
Osnovni namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene
ravni upravičencev ter vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje.
Vlogo za pridobitev državne štipendije kandidati oddajo pri pristojnih centrih za socialno
delo. Vlogo najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (www.mddsz.gov.si). Roka za oddajo vloge ni (v primeru dodelitve jo prejmete
naslednji mesec po vložitvi), je pa za pridobitev štipendije v mesecu septembru vlogo potrebno
oddati že v avgustu.
Več informacij najdete na spletni povezavi pristojnega ministrstva.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Do informacij o kadrovskih štipendijah lahko pridete:





preko Izmenjevalnice
na
spletni
strani
sklada
(http://www.skladkadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih
štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
na spletnih straneh MRA, kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih
(http://www.mra.si/?s=%C5%A1tipendije);
objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih
straneh in v javnih občilih.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Zoisova štipendija je namenjena dijakom (in študentom) kot spodbuda za doseganje izjemnih
dosežkov na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Dodeljuje jo

Javni sklad RS (http://www.sklad-kadri.si/). Zoisove štipendije določa Pravilnik o dodeljevanju
Zoisovih štipendij. Podrobneje si ga lahko ogledate na spletni strani Javnega sklada.

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek in je:



v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,70 (velja za
dijaka v 1. letniku) ali
imel v prejšnjem šolskem letu povprečno oceno najmanj 4,10 (velja za dijake od 2.
letnika naprej).

Pravilnik podrobneje določa pogoje za dodelitev Zoisove štipendije. Izjemne dosežke
opredeljuje kot:
Izjemni dosežek na državnih tekmovanjih (najvišja mesta, zlata in srebrna priznanja iz
znanja ali raziskovanja)
2. Izjemni dosežek na mednarodnih tekmovanjih (udeležba in najvišja mesta na
mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti)
3. Izjemni dosežek na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja
4. Izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela
1.

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije konec junija vsako leto objavi poziv za vložitev vloge
za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Rok prijave za dijake je v začetku
septembra.
K prvi vlogi kandidati predložijo potrdilo o vpisu v izobraževalni program, dokazila o izjemnih
dosežkih in potrdilo o šolskem ali študijskem uspehu oziroma dokazilo o uspehu pri maturi.
Vloge bodo po objavi razpisa dostopne na spletnih straneh Javnega sklada (http://www.skladkadri.si/), oddajo se na naslov sklada, ki bo objavljen v razpisu.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Namen štipendij za deficitarne poklice (http://www.sklad-kadri.si/) je spodbujanje mladih za
izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim
številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.
Namen tovrstnih štipendij je:





zagotavljati ustrezni kader na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
spodbujati vpis na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in
izboljšujejo zaposljivost,
spodbujati vpise v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega
izobraževanja,
promovirati poklicno in strokovno izobraževanje.

Štipendija za deficitarne poklice znaša 100 EUR mesečno in se lahko dodeli istočasno z vsemi
štipendijami (državno in Zoisovo), razen s kadrovsko štipendijo.
Pri teh štipendijah je potrebno paziti ob menjavi oz. prepisu iz enega v drug izobraževalni
program (zlasti iz nedeficitarnih v deficitarne) in se predhodno posvetovati s štipenditorjem.

