
 

 

 

RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE 2021/2022  - 
ODELO SLOVENIJA, D. O. O. 
   
V šolskem letu 2021/2022 odelo Slovenija, d.o.o. razpisuje možnost pridobitve kadrovske štipendije za  dijake 
in študente, ki se izobražujejo po poklicnem, srednješolskem, dodiplomskem in podiplomskem programu z javno 
veljavnostjo v RS  in sicer za primarne tehnične poklice, ki jih v podjetju prepoznavamo kot primarno pomembne in 
potrebne: 
 

1. SREDNJEŠOLSKE POKLICNE IN STROKOVNE SMERI:      
1. mehatronik operater, 
2. strojni tehnik, 
3. oblikovalec kovin orodjar, 
4. elektrotehnik/elektronik, 
5. tehnik mehatronike.  

 

2. VISOKOŠOLSKE,  UNIVERZITETNE IN MAGISTRSKE  
TEHNIČNE SMERI: 

1. strojništvo, 
2. mehatronika, 
3. proizvodno strojništvo, 
4. GING - gospodarsko inženirstvo, 
5. elektrotehnika - elektronika, 
6. avtomatika, robotika.  

 

Podelilo se bo skupno 4 nove štipendije, od tega:  
 2 štipendiji za srednje poklicno in/ali strokovno srednje šolanje; 
 2 štipendiji 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:  
 v letnik, v katerega je vlagatelj vpisan v šolskem letu 2021/2022, še ni bil predhodno vpisan; 
 na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, bo pridobil višjo raven izobrazbe od že 

pridobljene, 
 je državljan Republike Slovenije in ima prebivališče v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, 

opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1, 
 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, 

 izpolnjuje druge splošne pogoje za pridobitev štipendije iz 12. in 13. člena Zštip-1. 
 
 
 

 
Kjer  inovativna tehnologija in sodoben dizajn ustvarjata prihodnost avtomobilizma, smo prisotni tudi mi – 
odelo. V skupini odelo razvijamo in proizvajamo sisteme zadnjih luči za avtomobilsko industrijo na devetih 
lokacijah po vsem svetu. Naši kupci so proizvajalci avtomobilov premium razreda, kot so BMW, Mercedes 
– Benz, Audi, Porsche in drugi. 
 

 
 

 
Rok za oddajo vlog: do vključno 31. 12. 2021. Kandidati pošljejo vlogo s kratkim življenjepisom na naslov: 
odelo Slovenija d.o.o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold ali na mail: kadrovska@odelo.si s pripisom: 
»ŠTIPENDIJE ODELO 2021/2022«. 
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