
 

 

OSNOVNIM ŠOLAM 
OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 
ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI 
SREDNJIM ŠOLAM 
IZOBRAŽEVALNIM USTANOVAM ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 
Št. zadeve: 1107-3/2015-254 
Datum:       30. 1. 2018 
 
 
Zadeva: Objava javnega razpisa za »Štipendije za deficitarne poklice« 
 
Spoštovana ravnateljica, spoštovani ravnatelj, spoštovani direktor, spoštovana direktorica, 
spoštovana svetovalna delavka, spoštovani svetovalni delavec! 
 
Danes je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada Republike Slovenije objavil javni 
razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019. 
 
Na vas se obračamo s prošnjo, da devetošolce, dijake zaključnih letnikov nižjih poklicnih šol in tiste, ki 
se vpisujejo v izobraževanje odraslih seznanite z vsebino javnega razpisa in jih junija 2018, ob zaključku 
šolskega leta,  ponovno prosim  opomnite, da oddajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice. 
 
Vloga bo najkasneje 15. 6. 2018 dostopna na spletni strani www.sklad-kadri.si.  
 
Vlagatelj mora predložiti:  
- v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem 

letu 2018/2019 in  
- fotokopijo spričevala šolskega leta 2017/2018; če se vlagatelj v šolskem letu 2017/2018 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 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas …). 
 
Podrobnejše informacije dobite na naslovu: 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 434 15 77 
www.sklad-kadri.si  
deficitarne@sklad-kadri.si                                     

 

Mag. Helena Knez 

 
 
 
Priloge:  
- Priloga 1 
- kratka informacija za devetošolce/dijake zaključnega letnika nižjega poklicnega izobraževanja 
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Priloga 1: Seznam poklicev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za 
šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis). 
 
Po razpisu za šolsko leto 2018/2019 bodo imeli možnost pridobitve štipendije dijaki, ki bodo v šolskem 
letu 2018/2019 prvič vpisani v 1. letnik sledečih izobraževalnih programov in bodo s tem pridobili višjo 
izobrazbo od že pridobljene: 

- kamnosek/kamnosekinja 
- mehatronik operater/operaterka 
- izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij 
- instalater/instalaterka strojnih instalacij 
- oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 
- elektrikar/električarka 
- avtokaroserist/avtokaroseristka 
- pek/pekarka 
- slaščičar/slaščičarka 
- mesar/mesarka 
- tapetnik/tapetničarka 
- mizar/mizarka 
- zidar/zidarka 
- klepar-krovec/kleparka-krovka 
- izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje 
- tesar/tesarka 
- slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka 
- pečar/pečarka 
- gozdar/gozdarka 
- dimnikar/dimnikarka 
- steklar/steklarka 

 
Dvojezični izobraževalni programi: 

- ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku 
- mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku 
- strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku 
- kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku 

 


