
 

 

 
 

JAVNI INTERNI RAZPIS  
KADROVSKE ŠTIPENDIJE 2018/2019 
(2. javni interni razpis odelo Slovenija d.o.o. objava: 26.10.2018)   
 
 
V letošnjem šolskem letu 2018/2019 odelo Slovenija d.o.o. ponovno razpisuje možnost pridobitve kadrovske 
štipendije za primarne tehnične poklice, ki jih v podjetju prepoznavamo kot primarno pomembne in potrebne:   
 
Srednješolske poklicne in strokovne smeri:  Visokošolske ali univerzitetne tehnične smeri:   
1. mehatronik operater 1. Strojništvo: ing.strojništva 
2. izdelovalec kovinskih konstrukcij 2. Strojništvo: ing.mehatronike   
3. oblikovalec kovin orodjar 3. Strojništvo: ing.strojništva – proizvodno strojništvo 
6. elektrotehnik/elektronik   4. Strojništvo: GING gospodarski inženir 
7. avtomehanik/finomehanik 5. Elektrotehnika: ing.elektrotehnike - elektronika 
8. strojni tehnik  6. Elektrotehnika: ing.elektrotehnike-avtomatika,robotika 
9. tehnik mehatronike  7. Fakulteta za Polimere  
 
Podelilo se bo skupno 6 novih štipendij, od tega:  

� 2 štipendiji za srednje poklicno in/ali strokovno srednje šolanje;  
� 4 štipendije za višje ali visokošolsko in/ali univerzitetno šolanje. 

 
Višina štipendije: mesečno odvisno od  

� srednješolske poklicne/strokovne/višje strokovne smeri: 200,00€  
� visokošolske ali univerzitetne smeri:                                   300,00€  

 
 
Pogoji za pridobitev štipendije: vlagatelj mora biti prvič vpisan v letnik enega od izobraževalnih programov  ter 
izpolnjevati druge razpisne pogoje. Za štipendije lahko zaprosijo dijaki in študentje, ki se izobražujejo po poklicnem, 
srednješolskem in dodiplomskem, podiplomskem programu z javno veljavnostjo v RS. 
 
Izbirni postopek:  

1) državljan Republike Slovenije in ima prebivališče v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, 
opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;  

2) je bil v izobraževalni program, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, prvič vpisan pred dopolnjenim 22. letom 
starosti;  

3) ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri 
pristojnem organu in ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda, ne v Republiki 
Sloveniji ne v tujini;  

4) v letnik, v katerega je vpisan v šolskem letu 2018/2019, še ni bil predhodno vpisan;  
5) bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe od že 

pridobljene. 
 
Kriteriji in merila za podelitev štipendije:   

a) stopnja šolanja ali študija:  
(poklicna srednja: 3 točke;  strokovna/ višja srednja: 5 točk),  
(visoka strokovna: 3 točke; univerzitetna in/ali več: 5 točk);  

b) predhodno počitniško delo ali praksa s prejšnjih let v odelo Slovenija ali katerem drugem podjetju na področju 
tehnike ali proizvodne tehnike, doba se sešteva:                                                                                                  
(do 1 mesec: 3 točke  /   2 meseca: 5 točk   /   3 mesece: 7 točk   /  več kot 3 mesece; 9 točk);  

c) v kolikor se bodo v najvišji rang uvrstili kandidati z enakim številom točk, se bo upošteval kriterij višjega povprečja 
ocen z zadnjega letnika šolanja/študija.   
 

 
Rok oddaje vlog: do vključno 24.11.2018.  
Kandidati oddajo popolne vloge na naslov: odelo Slovenija d.o.o., Tovarniška 12, Prebold ali e.mail: zaposlitev@odelo.si   
s pripisom: »za 2. javni razpis ŠTIPENDIJE odelo«. 
 
 
Razpisno dokumentacijo in Vlogo prevzamete v KADROVSKI SLUŽBI odelo Slovenija d.o.o. kontaktna oseba: Sara Košič. 
 


