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Številka: 110-7/2020-1
Datum: 15. junij 2021

Zadeva: Obvestilo o  štipendijah za devetošolce in starše

S  šolskim  letom  2008/09  se  je  pristojnost  odločanja  o  vseh  vrstah
štipendij preselilo  na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
v Ljubljani (v nadaljevanju: sklad). 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Novi  zakon  o  štipendiranju  postavlja  nova   merila  in  postopek  za
dodelitev  Zoisove  štipendije,  ki  veljajo  od  leta  2014.   Pogoji,  po
katerih  lahko  posameznik  pridobi  štipendijo  po  novem  Zakonu  o
štipendiranju, je pomembno za učence zadnjega razreda osnovne šole.
Zoisovo  štipendijo  lahko  pridobi  dijak,  ki  je dosegel  izjemni
dosežek iz  znanja,  raziskovanja,  razvoja  ali  umetnosti in  ustrezno
povprečno  oceno. Dijaki  1.  letnika neposredno  ob  prehodu  iz
osnovne  v  srednjo  šolo  morajo  izkazati povprečno  oceno  najmanj
4,70. 
Med  kandidati,  ki  bodo  izpolnjevali  pogoje  za  pridobitev  Zoisove
štipendije,  bodo  za  štipendiranje  izbrani  tisti,  ki  bodo  izkazali
boljše rezultate, in torej dosegli boljšo povprečno oceno ali izkazali
boljši dosežek. Če sredstva ne bodo zadostovala za vse kandidate, se
štipendija  dodeli  tistim,  ki  bodo zbrali  več točk za izjemne dosežke.
Spremenjen je tudi postopek kandidiranja. Šole oziroma izobraževalni
zavodi  niso  več  pristojni  za  predlaganje  kandidatov  za  Zoisove
štipendije, ampak je to pravica, ki jo uveljavljajo kandidati sami.
Sklad vsako leto do konec meseca junija objavi javni poziv za dodelitev
sredstev  za  Zoisove  štipendije  in  načine.  Do  15.6.2021  javnega
razpisa še ni objavljenega zaradi posledic epidemije COVID-19
ter  obvestila  na  spletni  strani.  Predviden  datum  za  objavo
razpisa  bo  konec  junija. Na  tem spletnem  mestu  boste  našli  vse
obrazce in potrebno za uveljavljenje štipendije.

V javnem pozivu so navedeni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije in
merila,  s  pomočjo  katerih  se  med  tistimi  kandidati,  ki  izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki Zoisove štipendije, nadalje dokumentacija,
ki  jo  morajo  kandidati  dostaviti,  okvirna  višina  sredstev,  ki  so  na
razpolago za Zoisove štipendije po posameznih stopnjah izobraževanja,
način vložitve vloge, rok, do katerega morajo biti predložene vloge za
dodelitev Zoisove štipendije in rok, v katerem bodo kandidati obveščeni
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o izidu javnega poziva. Sestavni del javnega poziva je tudi sam obrazec
vloge za pridobitev štipendije.

Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo priporočeno ali osebno vložijo na
naslov:  Javni  štipendijski,  razvojni,  invalidski  in  preživninski
sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Sklad ne podeljuje več sredstev za sofnanciranje kadrovskih štipendij,
vendar  na  eni  strani  omogoča  delodajalcem,  da  oddajo  potrebe  po
kadrovskih  štipendistih,  na  drugi  strani  omogoča iskanje  kadrovskih
štipendij. Vse to je omogočeno preko aplikacije  Izmenjevalnica. Več
informacij  najdete  na  spletni  strani
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/

Prav  tako RRA  (regionalne  razvojne  agencije)   na  svojih  spletnih
straneh  objavijo  javni  razpis  za  sofnanciranje  kadrovskih  štipendij,
kamor se prijavijo delodajalci po posameznih regijah.  Status RRA po
regijah  imajo  naslednje  organizacije:
https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpis.html

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je
objavljen seznam razpisanih štipendij za defcitarne poklice za šolsko
oz. študijsko leto 2021/2022
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/defcitarne/  .    Štipendija
znaša 102,40  EUR*    mesečno.  Vsako  leto  je  podeljenih  do  1000
štipendij. Vrednost razpisa: 3.500.000,00 EUR
Vloga  se  vloži  na  naslov  Javnega  štipendijskega,  razvojnega,
invalidskega  in  preživninskega  sklada  Republike  Slovenije,
Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 308. JR ŠDP« od 14.
6. 2021 do vključno 24. 9. 2021.

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
Državne štipendije  so socialni  transfer  in  so namenjene spodbujanju
izobraževanja  in  doseganja  višje  izobrazbene  ravni  upravičencev  ter
vzpostavljanja  enakih  možnosti  za  izobraževanje.  Štipendije  lahko
podelijo  tako  za  šolanje  v  Sloveniji  kot  za  šolanje  v  tujini  na  javno
veljavne,  izobraževalnem  programu  in  izobraževalni  ustanovi.
Dodeljujejo jih pristojni  centri za socialno delo. Na spletni strani
MDDSZ (ministrstva za delo, družino in socialne zadeve) pa si lahko
preberete  vse  od  državnih  štipendijah.
https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/
Vlogo lahko poiščete tudi na njihovi spletni strani. Vlogo vložite
na  pristojnem  centru  za  socialno  delo.
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/stipendije
/drzavna-stipendija.html
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Državne štipendije  niso združljive  s Zoisovo štipendijo oziroma
s štipendijo za izobraževanje Ad futura.

Rok prijave: do konca meseca avgusta 2021
____________________________________________________________________
______________________

Pomembno!
1.  junija  2020  je  začel  veljati  Zakon  o  interventnih  ukrepih  za
omilitev  in  odpravo  posledic  epidemije  COVID-19  (ZIUOOPE),  ki
prinaša  nekatere  spremembe  tudi  na  področju  štipendiranja  in
invalidskega  varstva,  torej  na  področjih,  ki  sodita  pod  okrilje
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega
sklada Republike Slovenije.
Ukrepi s področja štipendiranja
Uveljavljanje izjemnih dosežkov – Zoisove štipendije
Vlagatelji za dodelitev Zoisove štipendije bodo lahko ob prehodu med
ravnmi  izobraževanja  v  šolskem  oziroma  študijskem  letu
2020/2021 uveljavljali izjemni dosežek,  ki so ga dosegli v šolskem
oziroma  študijskem  letu 2017/2018 in  v  šolskem  oziroma
študijskem letu 2018/2019 (57. člen zakona). 
Vlagatelj vloge za dodelitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi
izobraževanja  v  šolskem oziroma študijskem letu  2021/2022 lahko  v
skladu  s  prvim  odstavkom  80.  člena  ZZUOOP  uveljavlja  izjemni
dosežek, ki ga je dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019
in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021.

To konkretno pomeni, da lahko dijak, ki se bo v šolskem letu 2021/2022
vpisal v 1. letnik srednje šole,  za pridobitev štipendije za to šolsko leto
uveljavlja dosežek iz 7. in 9. razreda osnovne šole. 
________________________________________________________________

V  kolikor  želite  še  kakšne  informacije,  lahko  pokličite  svetovalno
delavko (49 69 600 ali 49 69 612) do 5. julija 2021 ali obiščete spletno
stran  šole,  kjer  bosta  javni  poziv  in  vloga  za  dodelitev  štipendij
objavljena. 

Šolska svetovalna delavka: Ravnateljica:
Andreja Ninković, spec. dr. Maja 
Matrić
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