
D O G O D K I  v srednjih šolah  –   povezave   
  

 Počitnice na drugi: 27. 6. – 1. 7. 2022.  

 V A B I L O: Več informacij in prijava: http://www.druga.si/pocitnice-na-drugi 

 

 PRIJAVE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO:  STANJE PRIJAV NA 

DANAŠNJI DAN: povezava ali na spletni strani: https://www.gov.si/teme/vpis-v-

srednjo-solo/ (prosta mesta, stanje prijav v  SŠ - srednje šole).  

 

 Zadnji dan za PRENOS PRIJAV je bil 25. 4. 2022.  Tam, kjer bo omejitev vpisa, bodo 

prijave šle skozi 1.       in ob manjšem številu točk kandidata še skozi 2. krog 

izbirnega postopka.  

 Javna objava o omejitev vpisa - internet do 24. 5. 2022. 

 

 

Več  O ŠTIPENDIJAH NA SPLETNI STRANI: 

 

VEČ na: www.sklad-kadri.si 

Zakonodaja -  Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)  

 (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) 
 

VEČ na:  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571 

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE 
 

Štipendije so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na 

trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.  

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko 

leto 2022/2023 

Dijak mora za pridobitev štipendije izpolnjevati: 

 splošne pogoje (opredeljene v ZŠtip-1) 

 posebne pogoje (opredeljene v javnem razpisu) in  

 biti vpisan v izobraževalni program, ki je v Politiki 

štipendiranja opredeljen kot deficitarni. 

 
Štipendija za deficitarne poklice znaša 107,42 EUR mesečno in se lahko dodeli 
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istočasno z nekaterimi štipendijami (državno in Zoisovo), razen s kadrovsko ne.  
 
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 
2022/2023 JE OBJAVLJEN na spletni strani na  
 

Vlogo za pridobitev 
štipendije je možno 
oddati od 13. 6. 2022 
do vključno 23. 9. 
2022.  

 
Zakonodaja -  Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)  in Pravilnik o dodeljevanju 

štipendij za deficitarne poklice.  

 

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 
 

Državne štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganja višje 
izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za 
izobraževanje. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo. 

 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE 

 

Razpis je navadno objavljen konec meseca junija za prihodnje šolsko leto.  

Pogoji: Za dodelitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg 
izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati ustrezen izjemni 
dosežek in ustrezen šolski ali študijski uspeh.  

Dijaki -  Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, 

raziskovanja, razvoja ali umetnosti  in  ustrezno povprečno oceno. 
 
Dijaki 1. letnika morajo neposredno ob prehodu iz OŠ v SŠ  imeti povprečno oceno 

najmanj 4,70 v zaključnem razredu OŠ.  

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v 
javnem razpisu – glej spletno stran in pravilnik: 

Oddaja vlog: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno 

na naslov  »Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 

Republike Slovenije«, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom  »311. JR - Zoisova 

štipendija (novi)«.  Opomba: LANSKI PODATEK.   

Dodatne informacije: 

o na spletni strani javnega sklada v poglavju: Zoisove štipendije. 
o Kontakti: 01 43 45 897 Zoisi[@]sklad-kadri.si.  
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