


1. 

• pregled mapic in 
dosedanjega dela, 
povzetek 

• kaj bi bil v tem trenutku 
najraje po poklicu? 

• žreb poklicev za delanje 
plakata, navodila 

 

2. 

• predstavitev plakatov 

• razstava plakatov 

 

3. 

• roditeljski sestanek 

4. 

• vprašalnik o poklicni 
poti 

 

5. 

• individualni razgovori 
ŠSS, razredniki, 
učenci in njihovi 
starši 

 

6. 

• predstavitev razpisa 

 

7. 

• pomoč pri 
izpolnjevanju 
prijavnic za vpis 

 



ŠTIPENDIJE 

1. DRŽAVNE 

2. ZOISOVE 

3. ZA DEFICITARNE POKLICE 

4. KADROVSKE 

 



• cenzus (do 64% povprečnega dohodka, višina 

zneska je odvisna od uvrstitve v dohodkovni 

razred) - http://www.mddsz.gov.si 

• 35-95 eur 

• dodatki:  

- učni uspeh (17 – 40 eur odvisno od 

povprečne ocene) 

- bivanje izven stalnega bivališča (80 eur) 

- učenci s PP (50eur) 

• vloga kdaj koli, NI poziva!(na pristojnem CSD) 

• seštevanje s kadrovsko in deficitarno, NE s 

Zoisovo 

 

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 

http://www.mddsz.gov.si/


ZOISOVE ŠTIPENDIJE 

• osnovni pogoj: IZJEMNI dosežek 

• drugi pogoj: v 9.r ocena 4,7 (v SŠ 4,1) ali 
še en izjemni dosežek 

• športni dosežek NE! 

• 120 eur 

• dodatek za bivanje (80 eur) in PP (50 eur) 

• razpis JUNIJA na www.sklad-kadri.si 

• oddaja vloge do KONCA JULIJA 2014 

• seštevanje s kadrovsko in deficitarno, NE 
z državno 

 

http://www.sklad-kadri.si/
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• najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih 

tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev, 

• prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na 

državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev 

• priznanja za najboljše raziskovalne naloge, 

• udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz 

znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti, 

• nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško 

delo na državni ali mednarodni ravni, 

• objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega 

prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, 

• umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni 

strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, 

dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je 

sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu, 

• najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih. 

 

IZJEMNI DOSEŽEK: 

 



POZOR! 

• državne in Zoisove štipendije se 

NE seštevajo 

• učenci se morajo eni ODREČI! 

(velja za celoten izobraževalni 

program, prepisi?!) 

• več o tem: 

- www.mddsz.gov.si 

- www.sklad-kadri.si 
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ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 

POKLICE 

• seštevanje z Zoisovo in državno, 

NE s kadrovsko 

• 100 eur 

• vloga: www.sklad-kadri.si 

• odprt rok 

• poklici se določajo sproti 

http://www.sklad-kadri.si/
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KADROVSKE ŠTIPENDIJE 

• NE sme biti nižja od 50 eur  

• www.sklad-kadri.si 

• kandidati sami delodajalcem 

pošlejo prošnjo! 

• obvezna enomesečna praksa 

• obvezna zaposlitev za 1 leto 

• seštevanje z državnimi in 

Zoisovimi, NE z deficitarnimi 
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DODATNE INFORMACIJE 

www.mddsz.gov.si 

 

www.sklad-kadri.si 

 

www.csd-ms.si 

 

 

 

web.rra-mura.com 

 

www.ess.gov.si 

 

www.mojaizbira.si 

 

IN SEVEDA: 

http://os3ms.si/ 
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