Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, Ljubljana
(v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C,
8/16, 61/17 - ZUPŠ, 31/18, 46/19; v nadaljevanju: ZŠtip-1), Politike štipendiranja 2020 - 2024, ki jo je
sprejela Vlada Republike Slovenije dne 27.1. 2020 (v nadaljevanju: Politika štipendiranja), objavlja
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice
za šolsko leto 2021/2022 (308. javni razpis)

1

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih,
opredeljenih v Politiki štipendiranja za obdobje 2020 - 2024, od šolskega leta 2021/2022 do izteka
izobraževalnega programa, pri čemer velja, da je v zadnjem letniku izobraževalnega programa zadnje
izplačilo štipendije za mesec junij.
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Cilji javnega razpisa

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za
katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in
predvideno ponudbo delovnih mest.
Cilji dodeljevanja štipendij za deficitarne poklice je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede
na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo
gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tiste, za katere ni dovolj zanimanja ter promocija
poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Cilj javnega razpisa je dodeliti 1000 štipendij.
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Višina razpisanih sredstev in štipendije

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev po tem javnem razpisu znaša 3.500.000,00 EUR.
Sredstva za izplačilo štipendij se zagotavljajo iz proračunskega sklada ministrstva pristojnega za delo.
Mesečna štipendija za deficitarne poklice (v nadaljevanju: štipendija) znaša 102,40 EUR. Višina
štipendije se usklajuje na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z Zakonom o usklajevanju
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, s
spremembami in dopolnitvami).
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Pogoji

Na javni razpis lahko vloži vlogo vlagatelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije in ima prebivališče v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih
statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;

2. bo v šolskem letu 2021/2022 v Republiki Sloveniji vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih
programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, navedenih v Prilogi 1 tega razpisa;
3. bo v izobraževalni program, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, prvič vpisan pred
dopolnjenim 22. letom starosti;
4. ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri pristojnem organu in ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor
zasebnega zavoda, ne v Republiki Sloveniji ne v tujini;
5. hkrati ne prejema kadrovske štipendije;
6. v letnik, v katerega bo vpisan v šolskem letu 2021/2022, še ni bil predhodno vpisan;
7. bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven
izobrazbe od že pridobljene.
Vlagatelj mora skladno s tretjim odstavkom 13. člena ZŠtip-1 pogoje, ki sledijo iz točke 1., 2., 4. in 5.
izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendije, ravno tako mora celoten čas upravičenosti do
štipendije izpolnjevati pogoje iz 11. in 12. člena ZŠtip-1.
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Dokumentacija

Vlagatelj mora predložiti:
- v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem
letu 2021/2022 in
- fotokopijo spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2020/2021; če vlagatelj v šolskem letu
2020/2021 ni zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega
zaključnega razreda, ki ga je opravil v preteklih letih.
Če vlagatelj ni državljan Republike Slovenije, mora vlogi priložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje
ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1.
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Izbirni postopek

Sklad bo na osnovi spodaj navedenega izbirnega postopka in rezultatov ocenjevanja dodelil štipendijo
1000 štipendistom.
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja
tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:
- višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
- višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oziroma višja
povprečna ocena strokovnih predmetov, če vlagatelj letos prvič prehaja na srednje-poklicno
izobraževanje iz nižjega poklicnega izobraževanja.
Vloge vlagateljev se najprej razvrstijo po prvem merilu. Za dodelitev 1000 štipendij se izberejo
vlagatelji, ki imajo višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole/ nižje poklicne šole.
Če ima več vlagateljev enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole/ nižje poklicne šole
in skupna višina štipendij za te vlagatelje presega zastavljen cilj tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000
štipendij), se vloge teh vlagateljev razvrstijo še po merilu višje povprečne ocene izbirnih predmetov v
zaključnem razredu osnovne šole oziroma strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižje poklicne
šole.
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Če ima več vlagateljev enako povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole/
nižje poklicne šole in skupna višina štipendij za te vlagatelje presega zastavljen cilj tega javnega razpisa
(tj. dodelitev 1000 štipendij), se štipendijo podeli tudi vsem vlagateljem v skupini z enako povprečno
oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oziroma strokovnih predmetov v
zaključnem razredu nižje poklicne šole, ki prva preseže število 1000 štipendij.
Če je prejetih vlog vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev štipendije, manj kot 1000, se vloge
ne razvrščajo po merilih, štipendija pa se dodeli vsem.
V primeru, da sredstva ne bodo zadoščala za dodelitev 1000 štipendij oziroma bodo presegala
razpoložljiva sredstva, bo del sredstev dodatno zagotovljen iz proračunskega sklada ministrstva,
pristojnega za delo.
Sklad vsem vlagateljem izda odločbe o izidu javnega razpisa. Odločbe o dodelitvi štipendije se vročajo
z navadno pošto. Šteje se, da je vročitev opravljena 21. dan od dneva odpreme, ki je označen na
odločbi. Odločba o dodelitvi štipendije je izvršljiva z dnem odpreme odločbe. Ostali upravni akti po tem
razpisu se vročajo z osebno vročitvijo.
Sklad bo o dodelitvi štipendij odločil v roku 60 dni od dne, od katerega se šteje, da je vložena zadnja
popolna vloga, med vsemi na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami.
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Obveznosti štipendista

Štipendist je dolžan:
- vsako šolsko leto uspešno zaključiti posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo;
- izpolnjevati pogoje iz 11., 12., 13., 31. in 31.a člen ZŠtip-1;
- uspešno zaključiti izobraževalni program do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po
zaključenem letniku, za katerega je pridobila štipendijo in skladu posredovati potrdilo o uspešno
opravljenem zaključnem izpitu oz. poklicni maturi;
- pred spremembo izobraževalnega programa lahko pri dodeljevalcu štipendije preveri ali je novi
program ustrezen za nadaljnje prejemanje štipendije;
- sklad v 30 dneh po nastali spremembi ali v 30 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel, obvestiti
o vseh spremembah, ki se zgodijo v tekočem šolskem letu in bi lahko vplivale na štipendijsko
razmerje, kar med drugim vključuje tudi:
• prekinitev ali zaključek izobraževanja,
• prejemanje kadrovske štipendije,
• spremembo izobraževalnega programa,
• nastale okoliščine iz prvega odstavka 87. člena ZŠtip-1 (starševstvo, opravičljivi zdravstveni
razlogi, izjemne družinske in socialne okoliščine, višja sila),
• ostale okoliščine, zaradi katerih štipendist po ZŠtip-1 ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev
štipendije.
Če se štipendist prepiše na izobraževalni program, ki ni opredeljen kot deficitarni s tem javnim
razpisom, mu pravica do štipendije za deficitarne poklice preneha. Štipendist mora vse spremembe, ki
bi lahko vplivale na nadaljnje prejemanje štipendije v naslednjem šolskem letu, sporočiti v roku 30 dni
od nastale spremembe oz. odkar je izvedel za spremembo.
Mirovanje štipendijskega razmerja, iztek in prenehanje štipendijskega razmerja, vračilo štipendije in
druge obveznosti ureja ZŠtip-1.
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Nadaljevanje štipendiranja v višjem letniku istega programa

Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če je uspešno zaključil letnik, za katerega
je prejemal štipendijo in se vpisuje v višji letnik istega izobraževalnega programa ter izpolnjuje ostale
pogoje po ZŠtip-1.
Štipendist mora celotno obdobje šolanja izpolnjevati vse pogoje iz ZŠtip-1 in posebne pogoje javnega
razpisa. Sklad bo po uradni dolžnosti v začetku vsakega novega šolskega leta preveril izpolnjevanje
vseh pogojev po ZŠtip-1 za nadaljnje prejemanje štipendije. V primeru nejasnosti bo sklad štipendista
pozval k pojasnitvi.
V primeru, da sklad ugotovi razloge, zaradi katerih štipendistu štipendijsko razmerje miruje, za čas
mirovanja štipendist ni upravičen do štipendije.
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Dostopnost dokumentacije in način prijave

Besedilo javnega razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo na spletni strani http://www.srips-rs.si in v
poslovnem času na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklad
Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.

10 Rok in način oddaje vlog
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi
dokazili, pošljejo po pošti ali vložijo osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 308. JR ŠDP«.
Rok za vložitev vlog je določen kot zaprti rok za oddajo vlog. Rok za oddajo vlog začne teči v ponedeljek,
14. 6. 2021 in se izteče v petek, 24. 9. 2021.
Vloga je pravočasna, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s
priporočeno pošiljko. Vloge, vložene pred začetkom teka roka in prepozne vloge bodo s sklepom
zavržene.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana na obrazcu, ki je priloga tega razpisa, je podpisana in vsebuje
vse predpisane podatke in priloge. Vloga, ki ni podpisana s strani zakonitega zastopnika oz.
polnoletnega vlagatelja se šteje kot nepopolna. Vlagatelj, ki ne bo oddal popolne vloge, bo pozvan k
dopolnitvi vloge. Če vlagatelj vloge ne bo dopolnil na način in v roku, določenem v zahtevi za
dopolnitev, bo sklad vlogo zavrgel.
O morebitni pritožbi zoper odločbo oziroma sklep bo odločalo Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
11 Dodatne informacije
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
- na spletni strani sklada http://www.srips-rs.si
- na e-poštnem naslovu deficitarne@sklad-kadri.si,
- v času uradnih ur: vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14.
in 16. uro, osebno na naslovu sklada ali telefonsko na številki 01 43 45 897.
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12 Priloga: Deficitarna področja in izobraževalni programi v šolskem letu 2021/2022.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije,
Dunajska 20, 1000 Ljubljana
tel. 01 43 45 897
http://www.srips-rs.si
deficitarne@sklad-kadri.si

Št. zadeve: 1107-1/2021
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Priloga 1: Deficitarna področja in izobraževalni programi v šolskem letu 2021/2022.
Srednje poklicno izobraževanje

0722
0722

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem
Kamnoseštvo
kamnosek/kamnosekinja
Tehnika
Tehnika
mehatronik operater/operaterka
Strojništvo in obdelava kovin
Strojništvo in obdelava kovin
instalater strojnih instalacij
Orodjarstvo
oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
Elektrotehnika in energetika
Elektrotehnika in energetika
elektrikar/električarka
Motorna vozila, ladje in letala
Izdelovanje, vzdrževanje in popravilo
avtokaroserist/avtokaroseristka
motornih vozil
Živilska tehnologija
Pekarstvo in slaščičarstvo
pek/pekarka
slaščičar/slaščičarka
Mesarstvo
mesar/mesarka
Tekstilna, konfekcijska,
tapetnik/tapetničarka
čevljarska in usnjarska tehnologija
Lesarska, papirniška, plastična, steklarska
in podobna tehnologija
Lesarstvo
mizar/mizarka
Steklarstvo in porcelanarstvo
steklar/steklarka

0732

Gradbeništvo
Gradbeništvo

07
073
0732
078
0788
0715
0715
0715
071
0713
0716
0716
0721
0721
0721
0788
0722

073

zidar/zidarka
klepar-krovec/kleparka-krovka
0732 Operativna gradnja
izvajalec/izvajalka suhomontažne
gradnje
tesar/tesarka
0732 Zaključna dela v gradbeništvu
slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarkačrkoslikarka
pečar/pečarka
08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo
0821 Gozdarstvo
gozdar/gozdarka
1013 Storitve
1011
Storitve za gospodinjstva
1011 Dimnikarstvo
dimnikar/dimnikarka
Srednje strokovno izobraževanje
07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
0722 Steklarstvo in porcelanarstvo
tehnik/tehnica steklarstva

Izobraževanja, ki se izvajajo v italijanskem učnem jeziku
Poklicno tehnično izobraževanje
04 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede
048
Ekonomija
0488 Ekonomija
ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
(IS)
Srednje poklicno izobraževanje
0716
Motorna vozila, ladje in letala
0716 Izdelovanje, vzdrževanje in popravilo
avtoserviser/avtoserviserka (IS)
motornih vozil
011 Izobraževalne znanosti in izobraževanje
učiteljev
0112 Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih
predšolska vzgoja (IS)
otrok

Izobraževanja, ki se izvaja v madžarskem učnem jeziku
Poklicno tehnično izobraževanje
04 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede
048
Ekonomija
0488 Ekonomija
ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
(IS)
Srednje poklicno izobraževanje
07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
078
Tehnika
0788 Tehnika
mehatronik operater/operaterka (DV)
Srednje strokovno izobraževanje
07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
071
Strojništvo in obdelava kovin
0715 Strojništvo
strojni tehnik/strojna tehnica (DV)
071
Kemijska tehnologija in procesno
inženirstvo
0711 Kemijska tehnologija
kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV)

