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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER 
CENTRO REGIONALE DI SVILUPPO 

CAPODISTRIA 
ULICA 15. MAJA 19 
6000 KOPER, SLOVENIJA 

Na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (prečiščeno 
besedilo z dne 27.6.2012) Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija Južne 
Primorske (v nadaljevanju: štipenditor) 
 
 z dnem 29. 3. 2013 objavlja: 
 

 
JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA 

ODDAJO POTREB PO ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 IN 
VKLJUČITEV V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) JUŽNA PRIMORSKA 

 
 
 
PREDMET POZIVA 
 
Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Južna 
Primorska v šolskem/študijskem letu 2013/2014. 
Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
»Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«. 
 
Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov v sledečem razmerju: 

o del iz sredstev Evropskega socialnega sklada1, (v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije, 
vendar največ v višini 30 % minimalne plače, skladno s 37. členom Zakona o štipendiranju 
(ZŠtip, Ur. l. RS št. 59/07)), 

o del, ki ga zagotavljajo občine Piran, Izola, Koper, Hrpelje-Kozina, Sežana, Komen, Divača in 
Ilirska Bistrica za posameznega upravičenca, vezano na sedež delodajalca v posamezni občini 
v višini 10 %, 

o del, ki ga zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili najmanj za čas 
trajanja izobraževalnega programa oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju v višini 40 %. 

 
 
POGOJI 
 

Pravico do vključitve v RŠS Južna Primorska ima podjetje s kadrovsko potrebo, ki ima sedež ali 
poslovno enoto na območju Južne Primorske regije in se prijavi na javni poziv s predpisanim 
obrazcem in izjavo ter izpolnjuje naslednje pogoje skladno s Pravilnikom o izvajanju enotnih 
Regijskih štipendijskih shem: 

 ima sedež ali poslovno enoto na območju razvojne regije oziroma občin Piran, Izola, Koper, 
Hrpelje-Kozina, Sežana, Komen, Divača in Ilirska Bistrica; 

 ima potrebo, da bo dijaka, ki se šola na 3., 4. in 5. ravni izobrazbe, ali študenta, ki se šola na 
6/1, 6/2, 7, 8/1 ali 8/2 in ni zaposlen, po zaključenem izobraževanju doma ali v tujini, 
zaposlil, pri čemer se bo ta dijak ali študent izobraževal za poklic, po katerem v prijavi na za 
poziv povprašuje prijavitelj; 

 zagotavlja sredstva za izplačilo ustreznega dela štipendije iz RŠS za celotno dobo 
šolanja/študija štipendista; 

                                                 
1 Sredstva Evropskega socialnega sklada vključujejo: 

 sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85 %; 
 sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15 %. 
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 zagotavlja štipendistu po končanem šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem mestu za 
nedoločen čas s polnim delovnim časom oziroma zaposlitev najmanj za čas prejemanja 
štipendije; 

 ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter kapitalske neustreznosti 
glede na določila zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij;  

 kadrovsk potreba ustreza poslovni dejavnosti delodajalca, programu prestrukturiranja oz. je 
utemeljena s šolanjem za nadaljevanje (prevzem) poslovanja družinskega podjetja ali 
kmetijskega gospodarstva. 

 
V primeru, da s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ne bo objavljenega Javnega 
razpisa za sofinanciranje izvajanja Enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 
2013/2014, si štipenditor pridržuje pravico, da ne izvede Javnega razpisa štipendij RŠS Južna 
Primorska za šolsko/študijsko leto 2013/2014. 
 
 
NAČIN PRIJAVE 
 
Prijava na javni poziv mora biti podana na obrazcu »OBR1 – javni poziv«, z izpolnjenimi in 
priloženimi ostalimi prilogami 
 
Popolna prijava vsebuje: 

 Izpolnjen obrazec »OBR1 – javni poziv«. 

 Izpolnjeno izjavo o zagotavljanju sredstev in zaposlitvi štipendista po končanem štipendiranju 
(»Izjava« iz razpisne dokumentacije) 

 
Prijavni obrazec »OBR1 – javni poziv«, skupaj z Izjavo, je na voljo v Wordovem dokumentu in se ga 
lahko izpolne elektronsko. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vloga na javni poziv mora biti oddana v zaprti ovojnici in pravilno naslovljena:  

 vidno označena s pripisom »NE ODPIRAJ: Prijava na javni poziv – enotna Regijska 
štipendijska shema«, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti izpisan poln naslov pošiljatelja  

ali  

 opremljena z vzorcem OPREMA OVOJNICE, ki je priložen obrazcu za javni poziv in ga je 
potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico velikosti A4, v kateri je vloga na javni poziv. 

 

Vloge so lahko poslane priporočeno po pošti štipenditorju (velja poštni žig z dne 19. 7. 2013) ali 
osebno oddane v poslovnih prostorih štipenditorja, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. 

 
 

 

 Rok za oddajo vlog je 19. 7. 2013 
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POSTOPEK IZBIRE  
 
Štipenditor je imenoval Komisijo za štipendiranje, ki bo odločala o pravici za vstop delodajalca v RŠS. 
Vloga se šteje za popolno, če je izpisana na zahtevanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije javnega poziva (OBR1 - javni poziv), če so priložene vse zahtevane priloge, če je 
ustrezno naslovljena in označena. 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku do 1. 9. 2013. Odpiranje vlog ne bo javno. 
 
Vloge, ki bodo prispele po 19. 7. 2013, bodo vrnjene pošiljateljem. Vloge, ki ne bodo ustrezale 
pogojem javnega poziva, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 
 
Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo Komisija za štipendiranje v roku 5 dni od odpiranja 
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva 
prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Prav tako bodo zavržene dopolnitve 
vlog, ki bodo prispele prepozno.  
 
Delodajalci bodo o rešitvi vlog pisno obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog.  
 
Delodajalci lahko ob oddaji vloge podajo tudi izjavo o oddanih potrebah (osebno ali po pošti) in s tem 
omogočijo najavo njihovih potreb na spletni strani Regionalnega razvojnega centra Koper pred 
zaključkom javnega poziva.  
 
 
DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTACIJA 
 
 
Prijavna dokumentacija (OBR1_javni poziv) je od objave javnega poziva na voljo na spletni strani 
štipenditorja www.rrc-kp.si/rss ter na sedežu Regionalnega razvojnega centra Koper, Ulica 15. maja 
19, Koper. 
 
Kontaktna oseba: 
- Tamara Ristić, e-pošta: tamara.ristic@rrc-kp.si, telefon: 05 663 75 86 
 
 

Prav tako lahko dodatne informacije o regijski štipendijski shemi dobite tudi na: 

- Območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov, na Partizanski 4, v Sežani 

http://www.rrc-kp.si/rss
mailto:tamara.ristic@rrc-kp.si

