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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER 
CENTRO REGIONALE DI SVILUPPO 

CAPODISTRIA 
ULICA 15. MAJA 19 
6000 KOPER, SLOVENIJA 

Na podlagi 19. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (RŠS) 
Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, Koper, kot štipenditor (oz. nosilec RŠS 
Južna Primorska) objavlja  
 
 

 
JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM 

(RŠS JUŽNA PRIMORSKA) 
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 

 
 
Namen 

Regijska štipendijska shema je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, 
nosilci regijske štipendijske sheme in državo, skladno z zakonom na področju spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja in predstavlja izjemen pomen za razvoj regij v Sloveniji. 
S pomočjo regijskih štipendijskih shem je mogoče: 

 uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji; 

 dvigniti raven izobrazbene strukture v regiji; 

 vplivati na znižanje strukturne brezposelnosti; 

 vplivati na vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo; 

 spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje in načrtovanje razvoja 
kadrov; 

 približati kadrovsko funkcijo potrebam trga delovne sile; 

 zmanjšati odliv kadrov v velike centre, kar bo vplivalo na zmanjševanje razvojnih 
razlik v posameznih regijah v Sloveniji. 

 
Predmet razpisa 

Štipendije iz RŠS Južna Primorska so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo 
doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju 
južnoprimorske regije ali drugače pomembno vplivali na razvoj v regiji. 
 
Pogoji razpisa 

Do štipendij iz RŠS Južna Primorska so upravičeni: 
- dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto in peto raven izobrazbe v RS ali v tujini; 
- dodiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni; 
- podiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni. 
 

Štipendije iz RŠS Južna Primorska ne morejo prejeti dijaki/študentje, ki že prejemajo 
štipendijo ali šolnino iz kateregakoli drugega vira. 

Štipendije iz RŠS Južna Primorska se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za 
poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oz. izrazijo interes opredeljen v vlogi na javni 
poziv, glede na obseg razpoložljivih javnih sredstev (sredstva iz Evropskega socialnega sklada 
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v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojna 
prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve 
»Štipendijske sheme«), prioritetno pa za razvojne potrebe in perspektivne poklice v 
posamezni razvojni regiji.  

Razvojne potrebe se usklajuje tudi na podlagi liste lokalne deficitarnosti poklicev, ki jo 
objavlja Zavod za zaposlovanje. 

Perspektivnost poklica se ugotovi na osnovi ciljev regionalnega razvojnega programa in 
predloženih razvojnih programov ter programov prestrukturiranja delodajalcev. 

Štipendije iz RŠS Južna Primorska se dodeljujejo tudi dijakom in študentom, ki se šolajo za 
tiste vrste in področja izobraževanja oziroma izobraževalnih programov, ki so opredeljeni kot 
posebna prioriteta, ki jo določi štipenditor.  

 
Merila za izbor 

Za štipendije iz RŠS Južna Primorska lahko zaprosijo dijaki in študentje, ki se izobražujejo po 
poklicnem, srednješolskem, dodiplomskem in podiplomskem programu z javno veljavnostjo 
v RS ali tujini, pri čemer je diplomo, če se izobražujejo v tujini, možno po koncu izobraževanja 
nostrificirati v Sloveniji, če se prijavijo na javni razpis in nimajo kakršnekoli druge štipendije 
oz. šolnine. 
 
Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki: 

- je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za 
zaposlovanje; 

- je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo 
predpisano evidenco na območju RS. 

 
Prijava in zahtevani dokumenti 

Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu »OBR-2 VLOGA ZA ŠTIPENDIJO ENOTNIH 
REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS JUŽNA PRIMORSKA) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 
2013/2014«, ki ga kandidati lahko dobijo na spletni strani štipenditorja www.rrc-kp.si/rss ali 
na sedežu štipenditorja: RRC Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, vsak delavnik med 9.00 
uro in 12.00 uro. Obrazec je dostopen tudi na sedežu ORA Krasa in Brkinov, Partizanska  82, 
6210 Sežana ter na njihovi spletni www.ora.si.   

 

Poleg izpolnjene prijave je potrebno priložiti še naslednja dokazila: 

 potrdilo (original) o vpisu kandidata za šolsko/študijsko leto 2013/2014; 

 fotokopija spričevala, iz katerega je razviden učni uspeh kandidata (dijaki) v 
preteklem šolskem letu in če je dijak opravil zadnji letnik tudi  fotokopija spričevala 
o zaključnem izpitu oz. maturitetnega spričevala; 

 potrdilo o opravljenih izpitih (original) v preteklem študijskem letu (dodiplomski in 
podiplomski študenti) doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem 
študijskem letu, (če je v navedenem obdobju študent opravil manj kot tri izpite, se 

http://www.rrc-kp.si/rss
http://www.ora.si/
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poleg ocen teh izpitov priložijo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta), iz 
katerega je možno izračunati povprečno oceno; 

 fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica oz. potni list); 

 fotokopijo bančne kartice, transakcijskega računa ali prve strani hranilne knjižice; 

 podpisano izjavo, da ne prejema štipendije/šolnine iz kateregakoli drugega vira in 
sprejema pogoje razpisa za dodelitev štipendije. 

 
 

Prijave sprejema štipenditor Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 
Koper. Vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah in s priporočeno pošiljko poslane štipenditorju, 
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Na ovojnici mora biti razviden: 

 polni naslov pošiljatelja in štipenditorja, 

 pripis »JAVNI RAZPIS - ŠTIPENDIJE RŠS JUŽNA PRIMORSKA – NE ODPIRAJ«. 

 

Komisija za štipendiranje pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog k dopolnitvi le-teh v 8-
dnevnem roku od prejema obvestila o dopolnitvi vloge.  

Če kandidat vloge ne dopolni v določenem roku oz. je tudi dopolnitev nepopolna, Komisija za 
štipendiranje vlogo s sklepom zavrže. 

Nepravočasno prispele in nepravilno označene vloge Komisija za štipendiranje evidentira, 
vnese v zapisnik in vrne neodprte na naslov pošiljatelja. V kolikor je zaradi nepravilno 
označene vloge, le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo Komisija za štipendiranje 
odpre, ugotovi pošiljatelja, nazaj zapečati in vrne pošiljatelju. 

 

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS lahko dobite na: 

RRC Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, kontaktna oseba: Andreja Dujc, 
tel.: (05) 66 37 586, faks: (05) 66 37 581, elektronska pošta: andreja.dujc@rrc-kp.si, spletna 
stran: www.rrc-kp.si/rss 

ali ORA Krasa in Brkinov, Partizanska 82, 6210 Sežana, tel.: (05) 73 44 362, elektronska pošta: 
info@ora.si, spletna stran: www.ora.si.   

 

Rok za oddajo vlog: 

- za dijake in študente: četrtek, 10. oktober 2013, do 12. ure 
 

 

Veljajo tudi vloge z odtisnjenim poštnim žigom na kuverti na dan 10. oktober 2013. 
 
Višina štipendije 

Štipendija do višine 60 % minimalne plače predstavlja upravičeni strošek, zato polovico 
štipendije (do največ 30 %) posredno zagotavlja štipenditor, ostala sredstva pa zagotavlja 

mailto:andreja.dujc@rrc-kp.si
http://www.rrc-kp.si/rss
mailto:info@ora.si
http://www.ora.si/
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delodajalec in/ali lokalna skupnost. Štipendije višje od 60 % minimalne plače se določijo z 
osnovno pogodbo oz. dodatkom k osnovni pogodbi, sredstva pa zagotavlja delodajalec. 
 
Višina štipendije se določa glede na razpoložljiva posredna sredstva za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij. Višina štipendije se določi v skladu z 28. členom Pravilnika o izvajanju 
RŠS in je odvisna tudi od uspeha (povprečnih ocen) in kraja bivanja. 
 
Postopek izbora 

Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo izvedeno do 31. oktobra 2013. Komisija za 
štipendiranje za vsako posamezno vlogo ugotovi, če predlagatelj izpolnjuje pogoje iz 21. 
člena Pravilnika o izvajanju RŠS in posreduje delodajalcem glede na prijavljene potrebe 
seznam dijakov in študentov, ki vsebuje podatke potrebne za izbor kandidatov. 

Če je kandidatov več, kot je razpisanih štipendij, opravi delodajalec izbiro na osnovi meril, ki 
veljajo pri delodajalcu. 

V kolikor delodajalec nima na razpolago za štipendiranje kadra, ki ga je navedel v okviru 
javnega poziva, lahko izmed upravičenih kandidatov izbere primerljiv kader v kolikor gre za 
eno raven višje ali nižje ravni izobrazbe oz. ob utemeljeni obrazložitvi delodajalca sorodne 
smeri oz. poklica, kar pa se bo glede na prejete vloge preverjalo neposredno pri delodajalcu. 

Pred izbiro lahko povabi delodajalec kandidata za podelitev štipendije na razgovor. 

Delodajalec potrdi izbor predlaganih štipendistov s strani Komisije za štipendiranje čim prej 
oz. najpozneje v 15 dneh po prejemu predloga. 

Štipenditor na predlog Komisije za štipendiranje z odločbo obvesti vse kandidate za 
štipendijo iz RŠS, ki so podali vloge, o rešitvi vlog v roku 45 dni od datuma za oddajo vlog. 

 

Po izbiri sklenejo štipenditor, delodajalec in štipendist pogodbo o štipendiranju, s katero se 
opredelijo medsebojne pravice in obveznosti.  

 

 

 
 

 
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, financira se iz 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete 
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostna usmeritev »Štipendijske sheme«. 
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Ponudba štipendij za šolsko/študijsko leto 2013/2014 

RRC Koper, kot štipenditor v sodelovanju z delodajalci, razpisuje štipendije za 
šolsko/študijsko leto 2013/2014 za pridobitev naslednjih poklicev oz. smeri izobraževanja: 

 

Poklic (raven izobrazbe) Število 
štipendij 

Podjetje 

Gimnazijski maturant (5) 1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

ZABUKOVEC MTI d.o.o. 

TOMAŽ ŽEROVNIK s.p. 

AMBIENT FORMA d.o.o. 

LIPRO d.o.o. 

ZDRAVSTVENI ZAVOD CELJENJE 

ZDRAVSTVENI ZAVOD FURLAN 

ANIMA M.G.S.S. d.o.o. 

Strojni tehnik (5) 1 

2 

1 

KERN d.o.o. 

IMAS d.o.o., Sežana 

LIPRO d.o.o. 

Strojništvo (6/1, 6/2) 

 

Strojništvo (7) 

1 

1 

1 

1 

2 

DAG d.o.o. KOPER 

IMAS d.o.o. 

TEI d.o.o. 

IMAS d.o.o. 

DAG d.o.o. KOPER 

Pravo (6/1, 6/2) 

Pravo (7) 

1 

2 

ODVETNIŠKA DRUŽBA GABRIČ o.p., d.o.o. 

ODVETNIŠKA DRUŽBA GABRIČ o.p., d.o.o. 

Poslovna logistika in informatika (8/2) 1 ALFA SP d.o.o. 

Računovodstvo in revizija (6/2) 1 M KUK d.o.o. 

Medijski študij (6/2) 1 INTERDATA d.o.o. 

Psihologija (7) 
2 

1 

ZDRAVSTVENI ZAVOD CELJENJE 

ZDRAVSTVENI ZAVOD FURLAN 

Učitelj športne vzgoje (7) 1 TORKLA d.o.o. 

Gastronom/hotelir (4) 

Gastronom/hotelir (5) 

Gastronomsko-turistični tehnik (5) 

2 

1 

2 

Istrabenz Turizem d.d. 

ANIMA M.G.S.S. d.o.o. 

Istrabenz Turizem d.d. 

Medicina, splošna medicina (7) 1 ZDRAVSTVENI ZAVOD FURLAN 

Germanist (7) 1 KREČIČ in KREČIČ d.n.o. 

SKUPAJ 35  
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V kolikor delodajalec nima na razpolago za štipendiranje kadra, ki ga je navedel v okviru 
javnega poziva, lahko izmed upravičenih kandidatov izbere primerljiv kader v kolikor gre za 
eno raven višje ali nižje ravni izobrazbe oz. ob utemeljeni obrazložitvi delodajalca sorodne 
smeri oz. poklica, kar pa se bo glede na prejete vloge preverjalo neposredno pri delodajalcu. 

 
 
V primeru, da s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij ne bo zagotovljenih 
dovolj sredstev za sofinanciranje štipendij, si Komisija za štipendiranje pridržuje pravico, 
da ne podeli štipendije oz. ne podeli vseh razpisanih štipendij. 
 
 
 
Na podlagi sklepa s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij bodo štipenditor, 
delodajalec in štipendist sklenili pogodbo o štipendiranju, v kateri bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti. Štipendist se bo s podpisom pogodbe zavezal, da se bo po 
zaključenem izobraževanju zaposlil pri delodajalcu oz. v z njim povezanem podjetju za vsaj 
toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koper, 10. September 2013                                                           Regionalni razvojni center Koper 


