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JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO 

KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 

2022/2023 

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je dne, 25. oktobra 
2021, objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih 
za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023, ki jih je možno v Izmenjevalnico 
oddati od 1. novembra 2021 dalje. Rok za oddajo potreb je do vključno 31. 
januarja 2022. 

 

Namen javnega poziva je: 
• zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji z namenom 

informiranja učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih 
štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu odločanju za 
izobraževanje glede na potrebe na trgu dela, 

• ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in 
promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti. 

 

Prijavitelji 

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 

2022/2023 so v skladu s 112. členom ZŠtip-1 dolžni oddati vsi delodajalci, ki 

želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s 

šolskim/študijskim letom 2022/2023. 

 

Oddaja potreb 

 

Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. njihov pooblaščeni 

predstavnik) oddajo preko spletne strani sklada https://www.srips-rs.si tako, da 

se prijavijo v Izmenjevalnico.  

Navodila, kako oddati potrebo v Izmenjevalnici, so na voljo tukaj. 

 

Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih štipendij uveljavljati pri 

regionalnih razvojnih agencijah (RRA), lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem 

obrazcu posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe delodajalca skladu, v 

imenu delodajalcev, opravila RRA.  

 

Delodajalci morajo tako oddati potrebe sami pri skladu ali preko RRA, ne pa na 

oba načina.  

https://www.srips-rs.si/
https://www.srips-rs.si/storage/app/media/STIPENDIJE/KADROVSKE/Postopek%20prijave%20delodajalca%20v%20Izmenjevalnico%20in%20oddaja%20potrebe%20po%20kadrovskem%20%C5%A1tipendistu.pdf


 

Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 31. januarja 2022, saj bo sklad 

po tem datumu o prijavljenih potrebah po kadrovskih štipendistih 

obveščal ciljne skupine. 
 

Javna objava potreb 

 

Če delodajalec v postopku oddaje potrebe preko spletne strani sklada izbere, da želi 

javno objavo kadrovskih štipendij, ki jih nudi, bo oddana potreba objavljena v zbiru 

kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2022/2023 na spletni 

strani https://www.srips-rs.si pod zavihkom  Izmenjevalnica.  

 

Delodajalec lahko v postopku oddaje potrebe izbere tudi, da ne želi javne objave. V 

tem primeru bo oddana potreba na voljo le v evidenci sklada in ne bo javno 

objavljena. 

 

Dodatne informacije 

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom ter novim zakonom o štipendiranju 

so na voljo pri skladu po e-pošti  

kadrovske@sklad-kadri.si oziroma na telefonski številki 01 43 45 882. 

  

 

Viri: 
-    https://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/novice/ 
  
-https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/javni-poziv-delodajalcem-za-
oddajo-potreb-po-kadrovskih-stipendistih-za-solsko-oz-studijsko-leto-20222023 
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Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna 
agencija. 
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