Informacije o štipendijah
Spletna predstavitev vseh štipendij
Vas zanima Zoisova štipendija ali štipendija za deficitarne poklice?
Potrebujete informacije o štipendijah drugih ustanov ali pa iščete razpise za kadrovske štipendije?
Potem ste lepo vabljeni na spletni dogodek, kjer boste iz prve roke dobili vse informacije o štipendijah.
Prva predstavitev bo potekala 16. 2. 2022 ob 16.30, druga predstavitev pa 10. 3. 2022 ob 17.00.
Obvezna je predhodna prijava.
Učenci, starši, skrbniki, če vas zanimajo štipendije, se prijavite na spletni strani https://www.sripsrs.si/sklad/novice/dogodek/16-februar-10-marec-2022-predstavitev-stipendij

Kratka predstavitev štipendij za bodoč dijake
Štipendije za deficitarne poklice: namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za
poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov
in predvideno ponudbo delovnih mest. Namenjene so dijakom, ki so prvič vpisani v katerega od izobraževalnih programov za deficitarne poklice, štipendijo pa lahko pridobijo za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa.
Kadrovske štipendije: namen kadrovskih štipendij je povezovanje mladih in delodajalcev, kajti podjetja si
lahko z dolgoročnim kadrovskim načrtovanjem zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po
končanem šolanju. Delodajalec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom dogovori tudi za druge obveznosti, kot so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na podjetje, in podobno. Podrobneje
pravila in obveznosti kadrovskega štipendista določi štipenditor že ob objavi ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje pa se pravice in obveznosti iz kadrovskega štipendiranja uredijo tudi s pogodbo o štipendiranju. Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, višino štipendije določi
delodajalec. Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo
na več načinov:
a) preko aplikacije Izmenjevalnica na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po
kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;

b) na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij - RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe
delodajalcev po štipendistih;
c) objave delodajalcev v njihovih internih glasilih, na spletnih straneh, v javnih občilih itd.
Zoisova štipendija: je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot
spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja,
raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Kriteriji so trije: splošni pogoji, izjemni dosežek,
povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole najmanj 4,70.

Druge štipendije
Državna štipendija: so socialni transfer in so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganja višje
izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Štipendije se lahko
podelijo tako za šolanje v Republiki Sloveniji kot za šolanje v tujini na javno veljavnem izobraževalnem
programu in izobraževalni ustanovi. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo. Do državne
štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki izpolnjujejo splošne pogoje za pridobitev štipendije po ZŠtip1 in pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, torej so državljani Republike
Slovenije in izkazujejo ustrezen dohodek oziroma premoženje na družinskega člana.
Hkrati z državno štipendijo lahko posameznik prejema tudi kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne
poklice… Državne štipendije niso združljive z Zoisovo štipendijo. Podrobnejše informacije glede pogojev
za pridobitev, višine državne štipendije in dodatkov ter trajanja štipendiranja so na voljo na spletni strani
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).
Občinske štipendije: so štipendije, ki jih razpisujejo nekatere občine za izobraževanje v tujini ali
Sloveniji. Pogoje za pridobitev, višino štipendije in merila za pridobitev določi posamezna občina, ki
razpisuje štipendije. Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.
Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se obrnite neposredno na svojo občino.
Štipendije nepridobitnih organizacij: podeljujejo pod različnimi pogoji različne nepridobitne oziroma
nevladne organizacije. Več informacij preberite na povezavi https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendijedrugih-ustanov/stipendije-nepridobitnih-organizacij
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