
 

ŠTIPENDIJE za šolsko leto 2022/23 
 

Zakon o štipendiranju ZŠtip-1 (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571) 
 

1. Štipendija za deficitarne poklice  

Razpis in vlogo dobite na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 

preživninskega sklada RS: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/. Deficitarna 

štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Štipendija ne vpliva na 

višino otroškega dodatka in višino plačila dohodnine. Vlogo bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 

vključno 23. 9. 2022. Višina štipendije je 102,40 eur.  

2. Državna štipendija 

Informacije o državnih štipendiji dobite na spletni strani https://www.gov.si/teme/drzavna-

stipendija/. Za mladoletne dijake vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma 

zakoniti zastopniki na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni center za 

socialno delo. Vložijo jo lahko vse leto oz. avgusta, če želite, da boste do štipendije upravičeni s 1. 

septembrom. Višina štipendije je odvisna od prihodkov. Možni so dodatki (za bivanje, za uspeh in za 

štipendiste s posebnimi potrebami). Združljiva je s štipendijo za deficitarne poklice in kadrovsko 

štipendijo, ni pa združljiva z Zoisovo štipendijo.  

3. Kadrovska štipendija 

Kadrovska štipendija je štipendija, ki jo podeli neko podjetje za določen poklic. Razpisane štipendije 

najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 

RS: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/ ali neposredno pri delodajalcih. 

Seznam javnih zavodov in podjetij dobite na spletni strani Občine Kočevje: 

https://www.kocevje.si/objave/51#; seznam vseh podjetij pa na spletni strani Karierni portal 

Kočevje: https://kariera.kocevje.si/.  

4. Zoisova štipendija  

Razpis se objavi na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 

preživninskega sklada RS: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/. Sklad vsako leto objavi 

razpis najkasneje do konca junija. Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo. 

5. Občinska štipendija  

Razpisi Občine Kočevje so objavljeni na njihovi spletni strani https://www.kocevje.si/pod rubriko 

Obvestila in objave → Javni razpisi in objave. Za šolsko leto 2021/22 so objavili dva razpisa (julija in 

oktobra 2021) za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Kočevje. Ogledate si jih lahko na 

naslednji strani: https://www.kocevje.si/objave/58 (izberite pretekli razpisi; iskana ključna beseda – 

štipendije; izbrana kategorija: javni razpisi in javni natečaji).  

6. Štipendije državnih organov 

Sem spadajo štipendije Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za kulturo in Slovenske vojske. 

Aktualen razpis Slovenske vojske za 150 štipendij različnih smeri: strojništvo, elektrotehnika, 

računalništvo, informatika, telekomunikacije, gradbeništvo, promet, pomorstvo, kemija, 

mehatronika, zdravstvo ter za poklic avtoserviserja, avtoelektrikarja, avtoličarja in kuharja, 

najdete na njihovi spletni strani: https://postanivojak.si/kako-lahko-sodelujem/stipendiranje/.   

7. Druge možnosti štipendiranja  
Še druge možnosti najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 

preživninskega sklada RS: https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov.  
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Nabor deficitarnih poklicev za šolsko leto 2022/23 

• kamnosek, 

• mehatronik operater, 

• izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij, 

• inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij, 

• oblikovalec kovin orodjar/orodjarka, 

• elektrikar/elektrikarka, 

• avtokaroserist/avtokaroseristka, 

• pek/pekarka, 

• slaščičar/slaščičarka, 

• mesar/mesarka, 

• tapetnik/tapetničarka, 

• mizar/mizarka, 

• zidar/zidarka, 

• tesar/tesarka, 

• klepar-krovec/kleparka-krovka, 

• izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje, 

• slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka, 

• pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog, 

• gozdar/gozdarka, 

• gastronom hotelir/gastronomka hotelirka, 

• dimnikar/dimnikarka, 

• steklar/steklarka, 

• tehnik/tehnica steklarstva. 

Pomembne informacije: 

• prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka; 

• ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine; 

• dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice; 

• v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko 

štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto; 

• v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij. 

 


