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JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 

DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 201 7/2018 

Regionalni razvojni center Koper je dne, 18. 10. 2017, objavil JAVNI RAZPIS ZA IZBOR 

PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA 

ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017. 

 

NAMEN 

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in 

sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Obalno-kraški statistični 

regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju 

(Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o 

štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za 

šolsko/študijsko leto 2017/2018. 

 

ROK ZA PRIJAVO 

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 

vključno 30. 06. 2018. 

 

PRIJAVITELJI 

Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni 

zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju 

Obalno-kraške regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2017/2018 dodeljuje in izplačuje 

kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1. 

 

NAČIN PRIJAVE 

Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjene obrazce, ki so del razpisne dokumentacije in 

priložiti zahtevana dokazila. 

 

Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora 

biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako:  

»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE 

KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«.  

 

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: 

Regionalni razvojni center Koper, Ul. 15. maja 19, 6000 Koper.  

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Regionalnega razvojnega centra 

Koper: www.rrc-kp.si 

 

 "Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada." 





Foto: www.facebook.com/kmetija.brinjevka

Foto: Primorske novice



NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI ZA MESEC 
MAREC 

4.3.2017 ob 15.30 Delavnica: SPOMLADANSKA DELA NA 
VRTU - 1.DEL
9.3.2017 ob 17.00 Delavnica: POPOLNO DIHANJE, vodi 
gospod Peter Černe, center Revitalizacije.
11.3.2017 ob 15.30 Delavnica: SPOMLADANSKA DELA NA 
VRTU -2.DEL
18.3.2017 ob 16.00 Delavnica: ZELIŠČA IZ DOMAČEGA 
VRTA, vodi Eva Bolčič.
25.3.2017 ob 15.00 Delavnica: GONGI NA EKO TOČKI
26.3.2017 ob 15.00 Pričetek izobraževanja: MALA ŠOLA 
ZELIŠČARSTVA V KUHINJI

2.JAVNI POZIV LAS DOLINE SOČE

Predstavitve bodo potekale v sklopu delavnic v prihodnjih dneh. 

2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije 
lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za 
programsko obdobje 2014-2020 v letu 2018

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče obvešča, da je od 17. 
januarja dalje objavljen javni poziv prebivalcem občin Bovec, Kanal 
ob Soči, Kobarid in Tolmin za leto 2018. 

S pomočjo omenjenega poziva se bo iskalo in izbralo tiste operacije, ki 
bodo pripomogle k uresničitvi ciljev, zastavljenih v strategiji lokalnega 
razvoja za programsko obdobje 2014-2020. Javni poziv bo odprt do 16. 
marca 2018.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Vir: Posoški razvojni center













DRUŠTVO ZDRAV PODJETNIK

IZVIRNI NASVETI ZA VSEBINSKO TRŽENJE

Večina tržnikov, ki se ukvarja z vsebinskim trženjem, ne dosega 
želenega donosa. Kljub vloženemu času in energiji se število kontaktov 
ne povečuje. Da bi v tekmi za potencialne stranke lahko uspešno 
tekmovali z večjimi podjetji, preizkusite naslednje nasvete in trike.

1. Izkoristite priljubljenost drugih podjetij ali tematik
Ljudi zanima, kaj počnejo uspešni ljudje z njihovega področja. Če 
objavite zanimive vpoglede v delovanje uspešnih podjetij z izbranega 
področja, še posebej če ti niso splošno razširjeni, bodo vaše objave 
požele veliko zanimanja.

Razmislite tudi o podrobnejši analizi strategije uspešnih podjetij 
oziroma vplivnežev ali o tem, česa se lahko naučimo na podlagi 
njihovih izkušenj, kot kaže spodnji primer.

Analizirate in preučite lahko tudi najnovejše trende ter tako izkoristite 
njihovo priljubljenost. Ta strategija je zelo učinkovita, če svoji ciljni 
publiki predstavite zanimiv trend, ki se hitro razširja. Spodnji primer 
prikazuje, kako je spletna stran VOX izkoristila izjemno popularnost 
mobilne igre Pokemon GO.

2. Zaklenjene vsebine
Zaklenjene vsebine lahko obiskovalci vaše spletne strani »odklenejo« s 
sledenjem vašemu profilu na eni od družabnih platform. Če se vam zdi, 
da zaklenjene vsebine odganjajo obiskovalce z vaše spletne strani, 
imate deloma prav. Zaklenjene vsebine lahko povzročijo visoko 
zapustno stopnjo, če jih ne predstavite na primeren način. Zato morate 
vnaprej predstaviti vrednost svoje objave – tako bodo obiskovalci 
vedeli, ali želijo prebrati celoten prispevek, še preden bodo naleteli na 
zaklenjeno vsebino. Če bo prispevek dovolj kvaliteten, ga bodo celo 
delili s svojimi prijatelji.

3. Reciklaža
Vsebinsko trženje ne vključuje le preprostih objav na blogu. Svoje 
vsebine lahko reciklirate in ponovno uporabite, da razširite njihov 
doseg in izkoristite vse možnosti, ki vam jih ponujajo. Poleg tega na ta 
način prihranite čas, energijo in vire, ki jih zahteva oblikovanje 
popolnoma novih vsebin. Če ponovno uporabite priljubljene vsebine, 
bodo vaše »reciklirane« objave verjetno bolj priljubljene od svežih 
vsebin.

Že objavljene vsebine lahko reciklirate in preoblikujete na različne 
načine:

·oblikujte sezname in vodnike
·pripravite e-knjige in spletne seminarje
·v sodelovanju z oblikovalci ustvarite infografike in 

videografike
·posnemite video posnetke
·posnemite podkaste
·oblikujte predstavitve

4. Izmenjave avtorjev
Izmenjevanje objav z drugimi blogerji ali vplivneži z vašega področja 
lahko hitro poživi vaš vsebinski marketing. Izmenjave so lahko odlično 
orodje za mreženje, podvojijo možnosti za pisanje in deljenje ter 
podvojijo ciljno publiko in doseg posameznih objav.

Rafi Chowdhury, strokovnjak za digitalno trženje in spletni kolumnist, 
svetuje: »Ko ugotavljate, s kom želite opraviti izmenjavo, se 
osredotočite na bloge oziroma blogerje, ki imajo zveste oboževalce. Če 
ima bloger zvesto publiko, se bodo njegovi sledilci s komentarji in 
deljenjem odzvali tudi na vašo objavo na njegovem blogu. To drži tudi 
za njegovo objavo na vašem blogu. Če ima bloger zveste oboževalce, 
bodo ti obiskali tudi vašo spletno stran. Blogerje z zvesto publiko lahko 
prepoznate po objavah (tudi na družabnih omrežjih) z velikim številom 
komentarjev, všečkov in delitev.«

5. Seznam tvitov
Naš prvi nasvet je priporočal izkoriščanje priljubljenosti podjetij in 
vplivnežev, zdaj pa vam predstavljamo še trik, s katerim lahko 
izkoristite popularnost katerega koli trenda – če le ujamete pravi 
trenutek.

Tudi sami lahko oblikujete takšne prispevke – osredotočite se na 
aktualen trend in poiščite najbolj zanimive tvite o obravnavani temi.
6. Seznam fotografij
Oblikovanje takšnega prispevka je izjemno preprosto, saj vključuje le 
izbor primernih fotografij. Takšni članki so vizualni in tako 
privlačni za večje število obiskovalcev spletne strani. Verjetnost, da jih 
bodo posamezniki delili s svojimi prijatelji, je veliko večja v primerjavi 
z besedilnimi objavami.

Vir:  www.data.si

VABILO  ZA  VKLJU ČITEV KAD ILCEV V  FACEBO O K SKU PIN O   ZA  

O PU ŠČAN JE KAJEN JA   

Vabljeni na brezplačno vodeno skupinsko odvajanje od kajenja, kjer boste ob strokovni podpori in 

podpori članov skupine prenehali s kajenjem.   

  

FB kampanja OPUSTI IN ZMAGAJ je projekt, namenjen odvajanju od kajenja za večjo zaključeno 

skupino udeležencev. Vsi udeleženci kampanje bodo na isti dan pričeli z vodenim opuščanjem kajenja. 

Pri procesu opuščanja bodo sodelovali tudi strokovnjaki s področja opuščanja kajenja in zdravstveni 

delavci, ki bodo udeležencem na razpolago v procesu odvajanja.   

  

Facebook kampanjo OPUSTI IN ZMAGAJ izvaja Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno 

kontrolo v okviru projekta: Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med 

prebivalci RS, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. FB kampanja OPUSTI IN 

ZMAGAJ traja od 31.1.2018 do 7.3.2018, vanjo pa želimo vključiti od 150-200 kadilcev. Cilj je, da vsi 

vključeni v skupino OPUSTI IN ZMAGAJ prenehajo s kajenjem. Javnost bomo o delovanju in rezultatih 

skupine obveščali preko naših komunikacijskih kanalov.  

Zbiranje prijav za FB skupino OPUSTI IN ZMAGAJ se bo pričelo 31.1.2018 in bo trajalo do 6.2.2018, 

saj  

7.2.2018 pričnemo s skupinskim odvajanjem od kajenja. Spletni obrazec za prijavo bo od 31.1.2018 

dostopen na spletni strani www.zadihaj.net ter na FB strani Slovenska zveza za javno zdravje, okolje 

in tobačno kontrolo. Udeleženci bodo ob potrditvi registracije prejeli tudi priročnik z nasveti za lažjo 

pripravo na opuščanje kajenja.   

Naredite nekaj zase in se vključite v skupino za vodeno skupinsko odvajanje od kajenja ter 

pomagajte sebi in drugim s prenehanjem kajenja.   

  

Več informacij na http://www.zadihaj.net in na FB strani: https://www.facebook.com/szotk  

  

Lep pozdrav,  

  

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo  
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IN SKUPINA ZA UPORABNO ZELIŠČARSTVO 

Cena izobraževanja (6 delavnic) znaša 120,00 Ä in vključuje strokovno vodenje s predavanji in 

praktičnimi prikazi, delovna gradiva, materiale in izdelke delavnic ter degustacije.  

 

Prijave zbiramo do 15.03.2018  oziroma do zapolnitve mest. Za dodatne informacije in prijave nas 

kontaktirajte na gsm 041 836 011 ali na el. naslov info@zdrav-podjetnik.si. 

Izdajatelj:  D-Bartol d.o.o., Kampel 23d, 6000 Koper. Gsm: 041 953 023 ali 031 734 478, e-naslov: 
. TRR: SI56 1010 0002 9030 834, Banka Koper. Publikacija izhaja v prvem tednu tekočega 

meseca in je brezplačno dostopna na  e-naslovih RRC Koper, društvo Zdrav podjetnik. Glavna in odgovorna 
urednica: Irena Bartolič

dbartol.kp@gmail.com

mailto:dbartol.kp@gmail.com



