ŠTIPENDIJE ZA za šolsko leto 2016/2017
Spoštovani,
devetošolke/devetošolci, starši in skrbniki otrok. Pripravili smo vam posebno obvestilo kot pomoč
pri vaših nadaljnjih odločitvah. V želji, da vam bo obvestilo koristilo, vas lepo pozdravljamo ter
želimo veliko uspehov na vaši novi življenjski poti.
1. Štipendije za deficitarne poklice
Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na
trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Pogoj za pridobitev te štipendije je, da je
vlagatelj vpisan v 1. letnik in razvrščanje vlog po uspehu. Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2016 do
20. 9. 2016, na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje.
2. Zoisove štipendije
Zoisove štipendije so namenjene dijakom in študentom ob doseganju izjemnih dosežkov in s tem
spodbujanju njihovega znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.
POGOJI ZA PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Zoisovo štipendijo lahko v skladu s 22. členom Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) pridobi dijak,
ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.



-

-

Posebni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije so:
izkazan vsaj en izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti (Za izjemne dosežke
štejejo:
najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih
iz javnih sredstev,
priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne
dejavnosti ali umetnosti,
nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,
objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni
publikaciji ali zborniku,
umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih
tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni
razstavi ali festivalu,
najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih
tekmovanjih.) Izjemne dosežke se upošteva zadnji dve leti šolanja.
IN hkrati



ustrezen šolski uspeh (povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo
vse ocene 9. razreda OŠ.)
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Razpis in obrazci za štipendijo so na spletni strani Javnega zavoda za razvoj kadrov in štipendiranje.
3. Kadrovske štipendije
S temi štipendijami se dijakom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe, kar omogoča
njihovo večjo zaposljivost. Namen kadrovskega štipendiranja je dolgoročno kadrovsko načrtovanje
in takojšnje zaposlovanje po končanem šolanju.






Dijaki 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
javnih občilih 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.
4. Državne štipendije
Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni
upravičencev ter vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje. Hkrati je njen namen v
odgovornosti upravičencev za izobraževanje, skrajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju
zaposljivosti. Je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi z
izobraževalnim procesom.
Vlogo oddajo starši za mladoletnega otroka na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, ki jo dobite na spodnji povezavi in oddate na pristojnem Centru za socialno delo.
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Obr_8_45
_net.pdf
Želimo vam uspešno šolanje!

Pripravila
Tatjana Grad Grošelj

Ravnatelj
Jožef Kavtičnik
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