
 
 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE 2021/2022 
 

V Kliniki Golnik nudimo za šolsko leto 2021/2022 KADROVSKE 

ŠTIPENDIJE za študente in študentke ter dijake in dijakinje, ki se 

šolajo za poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA, DIPLOMIRANI 

ZDRAVSTVENIK ter TEHNIK/TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE . 

 

Za študente, ki se izobražujete za poklic diplomirana medicinska sestra, 

diplomirani zdravstvenik ter dijake srednjih zdravstvenih šol, ki se 

izobražujete za poklic tehnik/tehnica zdravstvene nudimo: 

 stalni mesečni prihodek tekom celotnega obdobja izobraževanja 

 privlačno štipendijo usklajeno z vašim učnim uspehom 

 pridobivanje delovnih izkušenj, spoznavanje delovnega okolja in poklica že 

v času izobraževanja 

 dijakom in dijakinjam opravljanje prakse (80 ur) po urni postavki 

študentov 

 delo z našimi strokovnjaki ter mentorstvo pri praktičnem usposabljanju 

 pomoč in sodelovanje pri pripravi seminarskih in raziskovalnih nalog 

 takojšnja zaposlitev po končanem šolanju 

Višina štipendije za tehnik/tehnica zdravstvene nege: 

Osnovna višina štipendije je 120 EUR mesečno. V kolikor je štipendist ob 

pričetku štipendiranja že vpisan v izobraževalni program in je že zaključil eno 

izmed ocenjevalnih obdobij, se višina štipendije določi glede na povprečje ocen: 

 132,00 EUR – povprečje ocen od 2,6 do 3,5 – dober uspeh 

 144,00 EUR – povprečje ocen od 3,6 do 4,5 – prav dober uspeh 

 156,00 EUR – povprečje ocen od 4,6 do 5 – odličen uspeh 

 168,00 EUR – povprečje ocena seštevka vseh predmetov 5 

Višina štipendije za diplomirano medicinsko sestro, diplomirani 

zdravstvenik nudimo: 

Osnovna višina štipendije je 250 EUR mesečno. V kolikor je štipendist ob 

pričetku štipendiranja že vpisan v izobraževalni program in je že zaključil eno 

izmed ocenjevalnih obdobij, se višina štipendije določi glede na povprečje ocen: 

 275,00 EUR – povprečje ocen od 7 do 7,9 

 300,00 EUR – povprečje ocen od 8 do 8,9 

 325,00 EUR – povprečje ocen od 9 do 9,9 

 350,00 EUR - povprečje ocen 10 



Zainteresirani študentje, dijaki pošljite svojo kratko predstavitev skupaj z: 

 osebnimi podatki (ime, priimek, datum rojstva) 

 kontaktnimi podatki (naslov stalnega prebivališča, kontaktna telefonska 

številka) 

 potrdilo o vpisu za šolsko ali študijsko leto 

 potrdilo o opravljenih izpitih oziroma zadnje šolsko spričevalo 

 obvestilo o šolskem uspehu, če ste v višjih letnikih 

najkasneje do 30.9.2021 po elektronski pošti: razvoj.ljudi@klinika-golnik.si ali 

priporočeno na naslov: Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik s pripisom »Razpis 

za kadrovske štipendije«. 

Z izbranimi dijaki/dijakinjami oziroma študentom/študentkam bomo 

sklenili pogodbo o štipendiranju. 

 

 

 

     
 
        
Golnik, 4.8.2021 
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