Številka: 1107-2/2015-3
Datum: 4. 9. 2015

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi 33. in
121. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13-ZUPJS-C, v nadaljevanju: ZŠtip-1)
in Politike štipendiranja (2015-2019) (v nadaljevanju: Politika štipendiranja), ki jo je Vlada Republike
Slovenije sprejela na 39. redni seji dne 4. 6. 2015, objavlja

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice
za šolsko leto 2015/2016 (198. javni razpis)

1

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih,
opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2015/2016 do zaključka izobraževalnega
programa.
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Višina razpisanih sredstev in štipendije

Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša 1.200.000,00 evrov.
Mesečna štipendija za deficitarne poklice (v nadaljevanju: štipendija) znaša 100,00 evrov. Višina
štipendije se usklajuje na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja
usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

3

Pogoji

Na javni razpis se lahko prijavi 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 imel v šolskem letu 2015/2016 v Republiki Sloveniji status dijaka ali udeleženca izobraževanja
odraslih na enem od srednješolskih izobraževalnih programov, opredeljenih v Politiki štipendiranja in
navedenih v prilogi 1 tega razpisa;
3. je bil 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 oziroma 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 je vpisan v šolskem letu 2015/2016, še ni bil predhodno vpisan;
7. bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe
od že pridobljene.
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Dokumentacija

Vlagatelj mora predložiti:
- v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem
letu 2015/2016 (198. javni razpis) in
- fotokopijo spričevala šolskega leta 2014/2015; če se vlagatelj v šolskem letu 2014/2015 ni
izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je
opravljal.
Če vlagatelj ni državljan Republike Slovenije, mora vlogi priložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje
ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1.
Vlagatelj, ki uveljavlja pravico do štipendije za izobraževanje na dvojezičnih programih, opredeljenih v
Politiki štipendiranja, mora izkazati tudi status pripadnika manjšine italijanske ali madžarske narodne
skupnosti. Status pripadnika manjšine italijanske narodne skupnosti vlagatelj izkaže tako, da vlogi
priloži o tem potrdilo, ki ga izda občinska samoupravna narodna skupnost pripadnikov italijanske
narodne skupnosti, status pripadnika manjšine madžarske narodne skupnosti pa tako, da priloži o tem
potrdilo, ki ga izda občinska madžarska samoupravna narodna skupnost.
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Izbirni postopek

Javni razpis je objavljen z odprtim rokom za vložitev vloge. Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale
pogoje javnega razpisa, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih popolnih vlog,
glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev.
Če bo istočasno (na isti dan in ob isti uri1) prispelo več popolnih vlog in bo njihova skupna vrednost
presegala še razpoložljiva sredstva tega razpisa, se za odločitev o upravičencih do porabe sredstev
uporabi razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče
razvrstiti po predhodnem merilu:
- vpis v nižji letnik izobraževalnega programa,
- višja povprečna ocena v predhodnem šolskem letu,
- višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole, če vlagatelj letos
prvič prehaja na srednješolsko izobraževanje, sicer pa višja povprečna ocena strokovnih
predmetov.
Vlagateljem, ki bi bili po uporabi razmejitvenih meril še upravičeni do sredstev po tem javnem razpisu,
se v primeru, da je skupna višina razpisanih sredstev presežena, štipendija ne dodeli.
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.
Vloge, vložene po porabi sredstev in pred potekom odprtega roka, se zavrnejo.
Vloge, vložene pred začetkom odprtega roka in po poteku odprtega roka, se zavržejo.
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Pojasnilo: kot ura oddaje vloge se upoštevata ura in minuta
2
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Obveznosti štipendista

Štipendist je dolžan:
- vsako šolsko leto uspešno zaključiti posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo, razen v
primerih iz prvega odstavka 87. člena ZŠtip-1;
- vsako leto najkasneje do 31. 8. tekočega šolskega leta predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za
nadaljnje prejemanje štipendije v naslednjem šolskem letu;
- uspešno zaključiti izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo, v zadnjem letniku
izobraževalnega programa;
- sklad v osmih dneh po nastali spremembi ali v osmih 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,
• spremembo izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove, pri čemer mora štipendist
pred spremembo od sklada pridobiti pisno soglasje, če želi še naprej prejemati štipendijo v
novem ali spremenjenem izobraževalnem programu,
• okoliščine, zaradi katerih štipendist po ZŠtip-1 ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije.
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 vsako leto do zaključka šolskega leta predložiti dokazila o
izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije v naslednjem šolskem letu. Če štipendist
dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje ne bo predložil v predvidenem roku, bo
štipendijsko razmerje mirovalo.
Mirovanje štipendijskega razmerja, iztek in prenehanje štipendijskega razmerja, vračilo štipendije in
druge obveznosti ureja ZŠtip-1.
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Dostopnost dokumentacije in način prijave

Besedilo javnega razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo na spletni strani http://www.skladkadri.si/si/stipendije/deficitarne/ in v poslovnem času na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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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 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 198. javni razpis«.
Rok za vložitev vlog je določen kot odprti rok. Začetek roka za oddajo vlog prične teči z 11. 9. 2015
ob 9:00 zjutraj ter traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 21. 9. 2015.
Vloga, vložena po porabi sredstev in pred potekom odprtega roka, se zavrne.
Vloga, vložena pred začetkom odprtega roka ali po poteku odprtega roka, se zavrže.
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Vloga je vložena pravočasno, če je vložena od vključno roka za oddajo vlog iz drugega odstavka te
točke razpisa in jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev vlog. Osebno oddana vloga je oddana
pravočasno, če je vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko sklad prejme vlogo, štejeta dan in ura
oddaje na pošto.
Če se vloga odda priporočeno na Petrolovem bencinskem servisu, mora vlagatelj ob oddaji pošiljke
pred zaprtjem kuverte vanjo priložiti kopijo računa ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta
razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke. Kot datum in čas oddaje bo v tem primeru štel datum
in čas izdaje računa ali potrdila o oddani pošiljki. Če vlagatelj ne predloži zahtevanega dokazila o
oddaji, bo štelo, da je bila vloga oddana na dan oddaje ob 23:59.
Če se vloga pošlje z navadno pošto ali se vloži osebno pri skladu, se upošteva datum in uro, ko je sklad
vlogo prejel.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in vsebuje vse predpisane podatke in
priloge. 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. Nepodpisana
vloga šteje kot nepopolna; nepopolna je tudi vloga mladoletne osebe, če je nista podpisala tako
vlagatelj kot zakoniti zastopnik.
Šestdesetdnevni rok za odločanje začne teči z dnem, od katerega se šteje, da je vložena posamezna
popolna vloga.
O morebitni pritožbi zoper odločbo oziroma sklep bo odločalo Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
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Dodatne informacije

Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
- na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/;
- 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 01 434 10 83 in 01 434 58 97.

Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
tel. 01 434 10 81
www.sklad-kadri.si
deficitarne@sklad-kadri.si
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Priloga 1: Deficitarna področja in izobraževalni programi
Srednje poklicno izobraževanje
2 Umetnost in humanistika
213
Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska
proizvodnja
2131 Tiskarstvo, knjigoveštvo, založništvo
grafični operater/grafična operaterka
215
Umetna obrt
2152 Zlatarstvo in draguljarstvo
zlatar/zlatarka
2155 Kamnoseštvo
kamnosek/kamnosekinja
4 Naravoslovje, matematika in računalništvo
481
Računalniške vede
4819 Računalniške vede (drugo)
računalnikar/računalničarka
5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
520
Tehnika
5200 Tehnika
mehatronik operater/operaterka
521
Strojništvo in obdelava kovin
5210 Strojništvo in obdelava kovin
izdelovalec/izdelovalka kovinskih
konstrukcij
5212 Orodjarstvo
oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
522
Elektrotehnika in energetika
5220 Elektrotehnika in energetika
elektrikar/električarka
525
Motorna vozila, ladje in letala
5251 Izdelovanje, vzdrževanje in popravilo
avtokaroserist/avtokaroseristka
motornih vozil
avtoserviser/avtoserviserka
541
Živilska tehnologija
5413 Pekarstvo in slaščičarstvo
pek/pekarka
slaščičar/slaščičarka
5414 Mesarstvo
mesar/mesarka
543
Lesarska, papirniška, plastična,
steklarska in podobna tehnologija
5431 Lesarstvo
mizar/mizarka
582
Gradbeništvo
5820 Gradbeništvo
zidar/zidarka
klepar-krovec/kleparka-krovka
5822 Operativna gradnja
izdelovalec/izdelovalka suhomontažne
gradnje
5825 Zaključna dela v gradbeništvu
slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarkačrkoslikarka
pečar/pečarka
6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo
6231 Gozdarstvo
gozdar/gozdarka
8 Storitve
8110 Hotelirstvo in gostinstvo
gastronomske in hotelske storitve
814
Storitve za gospodinjstva
8145 Dimnikarstvo
dimnikar/dimnikarka
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Srednje strokovno izobraževanje
2 Umetnost in humanistika
213
Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska
proizvodnja
2131 Tiskarstvo, knjigoveštvo, založništvo
grafični tehnik/grafična tehnica
4 Naravoslovje, matematika in računalništvo
481
Računalniške vede
4819 Računalniške vede (drugo)
tehnik/tehnica računalništva
5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
520
Tehnika
5200 Tehnika
tehnik/tehnica mehatronike
521
Strojništvo in obdelava kovin
5211 Strojništvo
strojni tehnik/strojna tehnica
522
Elektrotehnika in energetika
5221 Elektrotehnika
elektrotehnik/elektrotehnica
524
Kemijska tehnologija in procesno
inženirstvo
5241 Kemijska tehnologija
kemijski tehnik/kemijska tehnica
543
Lesarska, papirniška, plastična,
steklarska in podobna tehnologija
5431 Lesarstvo
lesarski tehnik/lesarska tehnica
5434 Steklarstvo in porcelanarstvo
tehnik/tehnica steklarstva
582
Gradbeništvo
5820 Gradbeništvo
gradbeni tehnik/gradbena tehnica
6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo
6231
Gozdarstvo
gozdarski tehnik/gozdarska tehnica
8 Storitve
8110 Hotelirstvo in gostinstvo
gastronomija in turizem
8521 Ohranjanje narave
naravovarstveni
tehnik/naravovarstvena tehnica
Samoupravna narodna skupnost italijanske narodne skupnosti:
Poklicno tehnično izobraževanje
3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede
314
Ekonomija
3400 Ekonomija
ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
(DV - dvojezični program)
Samoupravna narodna skupnost madžarske narodne skupnosti:
Srednje poklicno izobraževanje
5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
520
Tehnika
5200 Tehnika
mehatronik operater/operaterka (DV dvojezični program)
Srednje strokovno izobraževanje
5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
521
Strojništvo in obdelava kovin
5211 Strojništvo
strojni tehnik/strojna tehnica (DV dvojezični program)
524
Kemijska tehnologija in procesno
inženirstvo
5241 Kemijska tehnologija
kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV dvojezični program)
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Priloga 2: Vzorec vloge (za oddajo uporabite elektronski obrazec, objavljen na spletni strani)

