ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO LETO 2015/16
S 1.1.2014 je stopil v veljavo nov Zakon o štipendiranju.
Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 56/2013 2.7.2013 (str: 6413) in si ga lahko ogledate
tudi na naši šolski strani =>šolska svetovalna služba =>poklicno informiranje, kjer najdete
tudi pravilnika o dodeljevanju državnih in Zoisovih štipendij.
Zakon določa tudi, da je mogoče:





od 1. 1. 2014 hkrati z državno štipendijo prejemati tudi drugo štipendijo (npr.
občinska, s strani države nesofinancirana kadrovska štipendija)
z začetkom šolskega/študijskega leta 2014/2015 državne štipendije kombinirati s:
o kadrovsko štipendijo,
o štipendijo za deficitarne poklice,
o štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz
znanja ali raziskovanja.
Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati

Zaprosite lahko za:
1. Kadrovsko štipendijo
2. Državno štipendijo
3. Zoisovo štipendijo
4. Štipendijo za deficitarne poklice
5. DODATEK ZA BIVANJE (Prijavo začasnega bivališča je treba urediti pred oddajo vloge
za štipendijo)
Dodatek za bivanje je namreč zgolj dodatek k štipendiji, vpliva le na njeno višino in se ne
more uveljavljati samostojno oziroma naknadno – med šolskim/študijskim letom. Zato tudi ne
predstavlja spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, zaradi česar bi smel
štipenditor ponovno odločati o že dodeljeni pravici (4. odstavek 47. člena ZŠtip). Zato mora
biti začasno bivanje urejeno pravočasno:



za Zoisove štipendiste najkasneje z začetkom šolskega/študijskega leta,
za državne štipendiste najkasneje do prvega dne naslednjega meseca po oddaji vloge.

1.) Kadrovska štipendija
Namen je, da si podjetja z načrtovanjem zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način
spodbudijo razvoj podjetij.
Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci,
seznanijo na več načinov:





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 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 javnih občilih itd.

2.) Državna štipendija
Namenjena je dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših
družin.
Vlogo (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev) oddate na Centru za socialno delo v
Ajdovščini v avgustu 2015.

3.) Zoisova štipendija
Namen je spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na
področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.
Razpis za Zoisove štipendije za leto 2015/2016 bo objavljen na spletni strani Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do konca junija 2015.
Objavo razpisa lahko spremljate na http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-inobjave/aktualni-razpisi/. V razpisu je dostopna tudi vloga za uveljavitev pravice od Zoisove
štipendije.

4.) Štipendija za deficitarne poklice
Namen je spodbujanje izobraževanja za poklice, ko jih potrebujemo.
Razpis za štipendije za deficitarne poklice za leto 2015/2016 bo objavljen na strani Javnega
sklada RS za razvoj kadrov in štipendije predvidoma v mesecu juniju 2015. Razpisanih bo
okoli 1000 štipendij, skupna višina za to zagotovljenih sredstev znaša 1,2 milijona evrov.

Objavo razpisa lahko spremljate preko http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-inobjave/aktualni-razpisi/. V razpisu bo objavljena tudi vloga za dodelitev štipendije za
deficitarni poklic ter vsa ostala navodila v zvezi s pridobitvijo.

