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UVOD 
 

 
Regijska štipendijska shema je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med 
delodajalci, nosilci regijske štipendijske sheme in državo, na področju spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja in predstavlja izjemen instrument 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. 
 
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. 
 
V analizo izvajanja regijske štipendijske sheme Južne Primorske so vključeni podatki 
od pričetka vključitve v RŠS z šolskim/študijskim letom 2008/2009 ter vse do 
šolskega/študijskega leta 2013/2014. 
 
Namen analize izvajanja RŠS je pridobitev podatkov o obsegu RŠS Južne Primorske, 
vključevanju dijakov in študentov in kreiranju kadrovske politike na področju Obalno-
kraške regije za nadaljnje izboljšave politike posrednih kadrovskih štipendij. 
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1. PREGLED ŠTIPENDIRANJA V SLOVENIJI 
 

 
Štipendiranje je eden izmed pomembnejših instrumentov, s katerim država 
zagotavlja primerno kadrovsko in izobrazbeno strukturo za uresničevanje njenih 
gospodarskih in socialnih strategij. 
 
Leta 2007 je bil sprejet Zakon o štipendiranju (Ur. list RS, št.59/07, 63/07 in 40/09), ki 
je nadomestil prejšnja določila Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 - prečiščeno besedilo). Zakon določa 
namen štipendij, dodatkov in spodbud ter pogoje za njihovo pridobitev. 
 
Z novim Zakonom o štipendiranju je država želela spodbuditi podeljevanje 
kadrovskih štipendij. Njihovo število se stalno zmanjšuje zaradi padca finančne moči 
gospodarstva. Podjetja so se odločila opustiti načrten kadrovski razvoj, saj je tržna 
izbira kadrov zadovoljiva, tudi med nezaposlenimi. 
 
V Sloveniji se podeljujejo državne, kadrovske in Zoisove štipendije, štipendije za 
študij v tujini, za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter štipendije za 
državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene sporazume o 
vzajemnosti ali o sodelovanju na področju izobraževanja. 
Sredstva za štipendije, z izjemo kadrovskih, se zagotavljajo iz državnega proračuna. 
 
 
 
Tabela 1: Štipendisti po vrstah štipendij in povprečne decemberske štipendije 
 

 
 

  Vir:   SURS, 24.9.2013 



                  
 

            CENTER  ZA  POSPEŠEVANJE  PODJETNIŠTVA  PIRAN 
        CENTRO  DI  PROMOZIONE  DELL'IMPRENDITORIA  PIRANO 

4 
Analiza izvajanja Regijske štipendijske sheme Južne Primorske 

V obravnavanem obdobju beležimo negativni trend (upadanje števila) kadrovskih 
štipendij. Še vedno daleč prevladujejo državne in Zoisove štipendije. Podoben trend 
beležimo tudi v Obalno-kraški regiji, kar je razvidno iz spodnje tabele. Ima pa 
Obalno-kraška regija eden višjih deležev kadrovskih štipendij v skupnem številu vseh 
štipendij. 
 
 
 
Tabela 2: Štipendisti po statističnih regijah stalnega bivališča in po vrstah štipendij v 
obdobju 2008 – 2012 
 

 
 

  Vir:   SURS, 24.9.2013 
 
 
 

Zakon o štipendiranju iz leta 2007 je vpeljal dve vrsti kadrovskih štipendij in sicer 
kadrovske štipendije v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem (kadrovske 
štipendije sofinancirane posredno) in kadrovske štipendije sofinancirane neposredno. 
Sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru enotnih regijskih štipendiskih shem 
(RŠS) se izvaja v sodelovanju med Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije 
(sklad) in subjekti razvoja na regionalni ravni kot nosilci RŠS in sicer tako, da sklad 
preko njih za kadrovsko štipendijo, ki jo podeljuje delodajalec, prispeva do 50% 
kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače. 
S posameznim razpisom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje kadrovskih 
štipendij od trenutnega šolskega/študijskega leta do konca izobraževanja na isti 
stopnji izobraževanja. Z javnimi razpisi za sofinanciranje RŠS iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada (ESS) je v finančni perspektivi 2007-2013 
zagotovljeno sofinanciranje najdlje do zaključka obdobje upravičenih stroškov za 
programe sofinancirane iz sredstev ESS (jesen 2015). 



                  
 

            CENTER  ZA  POSPEŠEVANJE  PODJETNIŠTVA  PIRAN 
        CENTRO  DI  PROMOZIONE  DELL'IMPRENDITORIA  PIRANO 

5 
Analiza izvajanja Regijske štipendijske sheme Južne Primorske 

 
Regijska štipendijska shema je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med 
delodajalci, nosilci regijske štipendijske sheme, lokalne skupnosti (občine) in državo, 
skladno z zakonom na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in 
predstavlja izjemen pomen za razvoj regij v Sloveniji. Operacijo delno financira 
Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
 
Če pobliže pregledujemo zadnje razpoložljive podatke ugotovimo, da je konec leta 
2012 bilo med dijaki in študenti v Sloveniji 41.994 štipendistov. 
Med vsemi dijaki in študenti v Sloveniji je bilo 22,5 % prejemnikov ene od štipendij – 
državne, kadrovske ali Zoisove. 
 
Po podatkih SURS je bilo v Sloveniji konec leta 2012 v srednješolsko in terciarno 
izobraževanje vpisanih 175.914 dijakov in študentov; med temi je bilo 39.503 ali 
22,5 % posameznikov, ki so prejemali državno, kadrovsko ali Zoisovo štipendijo. 
Med vsemi dijaki – teh je bilo 78.208 – jih je eno od omenjenih vrst štipendij 
prejemalo 15.290 ali petina; med 97.706 vpisanimi študenti pa je bilo takih 24.117. 
 
Študentskih štipendij je bilo podeljenih 3.416 manj kot v prejšnjem letu, saj zaradi 
nove politike štipendiranja je bilo podeljenih veliko manj državnih štipendij. 
Prejemnikov državnih štipendij je bilo 27.034 manj ali skoraj pol manj kot prejšnje leto. 
Zaradi nove politike štipendiranja (ta omejuje število državnih štipendij dijakom do 18. 
leta) je število državnih štipendij dijakom upadlo za tri četrtine. 
Tudi nesofinanciranih kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo podjetja, je bilo manj kot 
leto prej. 
Čeprav je število podeljenih državnih štipendij zelo upadlo, je bil delež teh štipendij 
še vedno največji med vsemi podeljenimi štipendijami in je znašal skoraj 60%. 
Zoisovih štipendij je bilo 26%, kadrovskih pa 10%. 
Kadrovske štipendije je prejemalo 647 štipendistov manj kot prejšnje leto, in sicer 
predvsem zaradi upada števila nesofinanciranih kadrovskih štipendij. 
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Tabela 3: Štipendisti (Slovenija in tujina) in povprečne decembrske štipendije po 
vrstah štipendij, Slovenija, 2012 
 

 
 

  Vir:   SURS, 24.9.2013 
 

 
 
 
 
 

Grafikon 1: Vrste štipendij, Slovenija, 2012 
 
 

 
 

  Vir:   SURS, 24.9.2013 
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Štipendijska politika v Sloveniji v obdobju 2008-2013 je bila urejena z naslednjimi 
pravnimi akti: 

- Zakon o štipendiranju (Ur. list RS, št. 59/2007, 63/2007 in 40/09), 
- Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Ur. list RS, št. 45/2009 in 

110/2010), 
- Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ur. list RS, št. 51/2008 in 45/2009), 
- Pravilnik o podeljevanju nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe 

(Ur. list RS, št. 103/2008), 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 93/2005 

in 127/2006), 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 20/2011 

in 57/2012), 
- Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (sprejet dne 

13.4.2007 in kasneje večkrat spremenjen), 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Ur. list RS, št. 40/2012), 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (Ur. list RS, št. 

62/2010 in 40/2011), 
- Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri 

dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v 
postopku dodelitve denarne socialne pomoči (Ur. list RS, št. 8/2012), 

- Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do 
otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije 
malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence subvencije prevozov 
za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka 
k plačilu družinskega pomočnika (Ur. list RS, št. 93/2011). 

·  
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2. REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA OBALNO-
KRAŠKE REGIJE (RŠS JUŽNA PRIMORSKA) 

 
 
Kadrovska politika je odvisna od potreb in strukture gospodarstva, ki je v Obalno-
kraški regiji nekoliko drugačno od slovenskega povprečja. 
Obalno-kraška regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Kot obmorska 
regija s submediteranskim podnebjem je edina regija z izhodom na morje. Naravne 
danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. 
Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2012 tri četrtine bruto dodane vrednosti v 
regiji ustvarijo storitvene dejavnosti. 
Skoraj tretjino bruto dodane vrednosti so ustvarile dejavnosti prometne panoge; med 
temi so prispevale največji del pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti 
Luke Koper. 
Obalno-kraška regija je leta 2012 ustvarila četrtino vseh turističnih prenočitev v državi 
(22 %), več kot polovico prenočitev so prispevali tuji turisti, od tega so največ 
prenočitev prispevali turisti iz Italije (23 %), sledili so turisti iz Avstrije (20 %) in iz 
Nemčije (15 %). 
Kmetijska gospodarstva v tej regiji spadajo po povprečni površini kmetijskih zemljišč 
v uporabi in tudi po povprečnem številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo 
med manjša v državi. Najpomembnejša kmetijska panoga v regiji je gojenje trajnih 
nasadov. 
 
Regijske štipendijske sheme (RŠS) so bile oblikovane s strani regionalnih razvojnih 
agencij v soglasju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti in Skladom za razvoj kadrov in štipendije. Projekt je vključen v Operativni 
program za razvoj človeških virov 2007-2013 ter v Resoluciji o nacionalnih razvojnih 
projektih za obdobje 2007-2023 Službe Vlade RS za razvoj. 
 
Regijska štipendijska shema Obalno-kraške regije je oblika posrednega kadrovskega 
štipendiranja in je bila prvič vzpostavljena v šolskem/študijskem letu 2008/2009. 
Vključeni so delodajalci, občine ter dijaki in študentje iz 7 občin, ki sestavljajo 
Obalno-kraško regijo ter iz občine Ilirska Bistrica. 
RŠS za Obalno-kraško regijo in občino Ilirska Bistrica izvaja RRC Koper, kot nosilna 
organizacija mrežne RRA Južne Primorske. 
Vse informacije je mogoče dobiti tudi v ORA – Območni regionalni agenciji Krasa in 
Brkinov ter v CPP – Centru za pospeševanje podjetništva Piran. 
 
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. 
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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. 

 
 
 
Slika 1: Občine vključene v RŠS Južne Primorske 
 

 
 

  Vir:   RRC 
 
 
 

Štipendije iz RŠS Južna Primorska v obravnavanem obdobju ne morejo prejeti 
dijaki/študentje, ki že prejemajo štipendijo ali šolnino iz kateregakoli drugega vira.  
Regijska štipendijska shema je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se 
šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v 
občinah Obalno Kraške regije in Ilirske Bistrice. Štipendije se tako podeljujejo za 
konkretna delovna mesta, in sicer za celotno ali preostalo dobo šolanja štipendista. 
 

Štipendije iz naslova projekta REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA JUŽNE 
PRIMORSKE so kadrovske štipendije, kar pomeni, da se po zaključku izobraževanja 
štipendist zaposli pri delodajalcu, ki je štipendijo sofinanciral. 
Marca, vsako leto, Regionalni razvojni center Koper objavi na svoji spletni strani 
(www.rrc-kp.si/rss) Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih za 
prihajajoče šolsko/študijsko leto. Poziv je odprt do srede julija. 

http://www.rrc-kp.si/rss
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Septembra se, na podlagi zbranih potreb delodajalcev, za dijake in študente objavi 
Javni razpis štipendij za prihajajoče šolsko/študijsko leto. Razpis je odprt en mesec. 
Prejete vloge pregleduje Komisija za štipendiranje. Po pregledu, se seznam vseh 
kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, posreduje delodajalcem. V začetku 
šolskega/študijskega leta se podelijo štipendije tistim, ki so jih delodajalci izbralI in 
izpolnjujejo kriterije. 
Sredstva v višini 50 % se zagotavljajo iz Evropskega socialnega sklada, 10 % 
prispevajo občine, 40 % štipendije pa zagotavljajo delodajalci, ki bodo štipendiste 
zaposlili. 
Namen regijske štipendijske sheme je v čim večji meri uskladiti izbiro poklica dijakov 
in študentov s kadrovskimi potrebami delodajalcev, povečanje možnosti štipendiranja, 
ki omogoča po končanem šolanju takojšnjo in ustrezno zaposlitev, zaposlovanje v 
domačem okolju in zmanjšanje zaostajanja izobrazbene ravni prebivalstva v regiji. 
Štipendije se podeljujejo za konkretna delovna mesta, za celotno ali preostalo dobo 
šolanja štipendista po izobraževalnem programu. 
 
Štipendije sofinancirane iz Regijske štipendijske sheme za Južno Primorsko so 
»posredne« štipendije in se razlikujejo od »neposrednih«, ki jih razpisuje Javni sklad 
za razvoj kadrov in štipendije. Bistvena razlika je, da se pri posrednem financiranju 
delodajalci vključijo v RŠS in s tem jim štipenditor nudi vso administrativno in 
organizacijsko podporo.  
 
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se 
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«, prednostne usmeritve »Štipendijske 
sheme«. 
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3. PREGLED IZVAJANJA REGIJSKE 
ŠTIPENDIJSKE SHEME (RŠS JUŽNA 
PRIMORSKA) PO ŠOLSKIH LETIH 

 
 
 

3.1   IZVAJANJE ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME 
(RŠS JUŽNA PRIMORSKA) V LETU 2008 

 
 
V letu 2008 je Enotna Regijska štipendijska shema Južna Primorska (v nadaljevanju 
RŠS Južna Primorska), pod okriljem Regionalnega razvojnega centra Koper, prvič 
objavila razpis štipendij za dijake in študente. Na razpisu je sodelovalo 22 podjetij iz 
regije, ki so preko tega instrumenta želela pridobiti nov in kakovosten kader za 
konkretna delovna mesta. Med 124 razpisanimi štipendijami jih je bilo največ iz 
tehničnih smeri (gradbeništvo, strojništvo, elektrotehnika), turizma in zdravstva, med 
delodajalci pa so bili tako samostojni podjetniki kot velika podjetja. Štipendije so 
sofinancirane s sredstvi Evropskega socialnega sklada, države ter občin. 

 
 

I. AKTIVNOSTI v letu 2008 

 

1. Priprava javnega poziva za izbor delodajalcev 
Na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem je 
Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija Južne Primorske, 
dne 25.4.2008 objavil JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO 
ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009 IN VKLJUČITEV V 
ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) JUŽNA PRIMORSKA. Rok za 
oddajo vlog je bil 31.5.2008. 
Predmet poziva je bil izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo 
(RŠS) Južna Primorska v šolskem/študijskem letu 2008/2009, za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij v višini 60 %. 
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«. 
Dne 12.5.2008 je bila objavljena še dopolnitev JP, na podlagi katere so se na JP 
lahko prijavile tudi javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski 
zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega 
proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Delodajalcem je bila nudena pomoč pri 
izpolnjevanju prijavnih obrazcev. 
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2. Izbor delodajalcev in priprava odločb 
Na razpis se je odzvalo 23 podjetij. Po preverjanju administrativne ustreznosti je 
Komisija za štipendiranje odobrila 22 vlog za potrebe po 124 štipendistih. 69 štipendij 
je bilo razpisanih za srednješolske programe, 54 za dodiplomske in 1 štipendija za 
podiplomski program.  
Štipendije so bile večinoma razpisane za izobraževalne programe s področja 
deficitarnih tehničnih strok (gradbeništvo, strojništvo, elektrotehnika) ter gostinstvo in 
storitve. 
Po odločitvi Komisije za štipendiranje je bilo avgusta 2008 izdanih 22 odločb 
delodajalcem o potrditvah potreb po štipendiranju za 124 štipendij. 
 

3. Priprava in objava razpisa za izbor štipendistov  
Pripravljena je bila razpisna dokumentacija za JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH 
REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS JUŽNA PRIMORSKA) ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009. Razpis je bil objavljen 23.9.2008 na spletni 
strani www.rrc-kp.si/rrss. Obvestilo o razpisu je bilo objavljeno tudi v Primorskih 
novicah 1.10.2008 in Podjetniškem glasu Primorske, oktober 2008.  
Rok za oddajo vlog za dijake in študente je bil 10.10.2008. 
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. 
 

4. Širše informiranje javnosti, svetovanje in pomoč prijaviteljem 
Štipenditor je izvajal promocijo možnosti štipendiranja v okviru RŠS preko obvestila o 
javnem razpisu Primorskih novicah, z objavami na spletni strani štipenditorja 
www.rrc-kp.si/rrss, s pošiljanjem informacij medijem, podjetnikom, šolam in 
fakultetam, študentskim organizacijam in klubom, dijakom in študentom ter drugim 
institucijam preko e-pošte, z objavami v tiskanih medijih (Delo, Primorske novice, 
Podjetniški glas Primorske), elektronskih medijih (Radio Slovenija, RTV Koper – 
SLO2, Obala.net) ter telefonsko in osebno. Za potrebe informiranja so bili natisnjeni 
tudi plakati in zloženke, ki so bili razdeljeni po srednjih šolah, fakultetah, študentskih 
klubih in organizacijah, študentskih servisih. Organizirana je bila novinarska 
konferenca (30.9.2008), na kateri je bil predstavljen razpis. 
 
Poseben poudarek je bil posvečen tudi neposredni promociji pri delodajalcih, šolah in 
fakultetah in študentih preko telefona in elektronske pošte. Odprt je bil poseben 
seznam elektronskih naslovov, na katerega se je lahko vpisal vsak zainteresirani za 
informacije o štipendijski shemi. Razpis za štipendije je bil najavljen že pred poletjem, 
zato je bilo povpraševanja že pred objavo razpisa veliko. 
 
Vsem potencialnim prijaviteljem na razpis je štipenditor svetoval po telefonu, preko 
elektronske pošte ali osebno. Poslana so bila različna obvestila, vzpostavljen je bil 
seznam elektronskih naslovov, preko katerega so bili zainteresirani informirani o 
javnem razpisu.  

http://www.rrc-kp.si/rrss
http://www.rrc-kp.si/rrss
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5. Izbor štipendistov in podpis pogodb 
Komisija za štipendiranje je 14.10.2008 izvedla odpiranje prejetih vlog. Za nepopolne 
vloge je bila zahtevana dopolnitev. Izdelan je bil seznam prijaviteljev za delodajalce, 
ki je bil predstavljen na sestanku dne 16.10.2008. V postopku izbora je štipenditor 
aktivno sodeloval z delodajalci in prijavitelji. Izbranih je bilo 58 štipendistov, ki so 
prejeli odločbe o podelitvi štipendije za šolsko leto 2008/2009, ostali prijavitelji pa so 
prejeli odločbe, da niso bili izbrani. Pripravljene so bile tripartitne pogodbe, sledila je 
podrobna predstavitev vsem delodajalcem in štipendistom ter podpis. 
 

6. Priprava zahtevkov za delodajalce, izplačevanje štipendij 
Štipenditor je pripravil zahtevke za delodajalce ter izplačal štipendije 58 izbranim 
štipendistom za september, oktober in november. Izplačani so bili tudi dodatki, ki so v 
celoti sofinancirani s strani delodajalcev. 
 

7. Vodenje baz podatkov in ločenih računovodskih evidenc 
Za potrebe vodenja in poročanja o RŠS so bile vzpostavljene evidence o štipendistih 
in delodajalcih. Evidence se vodijo v tiskani in elektronski obliki. Podatki so 
pripravljeni na način, da je možen vnos v informacijski sistem ISARR. 
Izdelana je tudi bila ločena računovodska evidenca, kjer se posebej vodijo vsi 
prihodki in odhodki za izvajanje (stroškovno mesto ESF RŠS) in štipendije RŠS 
(stroškovno mesto ESF ŠTIPENDIJE). Vsa projektna dokumentacija je ustrezno 
označena in arhivirana se sedežu nosilca RŠS. 
 

8. Pridobitev sredstev Evropskega socialnega sklada  
V mesecu avgustu se je RRC Koper prijavil na javni razpis za sofinanciranje izvajanja 
RŠS za šolsko/študijsko leto in septembra pridobil sklep Javnega sklada RS za 
razvoj kadrov in štipendije o sofinanciranju RŠS. Ker je bilo dodeljenih sredstev manj 
od zaprošenih, se je RRC na sklep pritožil, a Sklad je pritožbo zavrnil. V mesecu 
oktobru je bila podpisana pogodba o sofinanciranju operacije RŠS Južna Primorska 
za obdobje 2008-2015 v višini 688.620,78 EUR, ki vključuje sredstva za štipendiste v 
okviru 1. razpisa in sicer do zaključka njihovega izobraževanja. 
V skladu s pogodbo je štipenditor pripravil poročila za pridobitev evropskih in 
državnih sredstev. 
 
 
 

II. ANALIZA PODELJENIH ŠTIPENDIJ 

 
V okviru prvega Javnega razpisa štipendij Enotne regijske štipendijske sheme (v 
nadaljevanju RŠS Južna Primorska) za šolsko leto 2008/2009 je bilo podeljenih 58 
štipendij dijakom in študentom. Največ je bilo podeljenih štipendij za dodiplomski 
študij tehničnih poklicev (gradbeništvo, strojništvo, elektrotehnika) ter za poklice iz 
področja turizma. 
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Od 124 razpisanih štipendij je ostalo 66 nepodeljenenih. Nepodeljene so ostale 
predvsem štipendije za pridobitev poklicne izobrazbe (zidar, mizar, tesar, oblikovalec 
kovin itd.), za katere je prispelo zelo malo ali celo nič vlog. To so tudi najbolj 
deficitarni poklici v regiji, za katere so potrebe podjetij največje. 
 
 

 

 
 

Odobrene štipendije po prebivališču štipendistov 

Koper 23 

Sežana 10 

Izola 4 

Ilirska Bistrica 4 

Piran 3 

Hrpelje-Kozina 2 

Divača 1 

Komen 1 

drugo 10 

SKUPAJ 58 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odobrene štipendije po občinah podjetij 

Sežana 27 

Koper 14 

Piran 12 

Izola 2 

Hrpelje-Kozina 2 

Ilirska Bistrica 1 

SKUPAJ 58 

Odobrene štipendije po področju 

gradbeništvo in geodezija 17 

gostinstvo, turizem, storitve 14 

strojništvo 12 

elektrotehnika 6 

ekonomija 3 

družboslovje 2 

zdravstvo 2 

druge naravoslovno-matemat. smeri 1 

pravo  1 

SKUPAJ 58 
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Zap. 
Št. 

Delodajalci  Kraj Št. štipendistov 

1 KRASINVEST d.o.o. Sežana Sežana 2 

2 DRM d.o.o. Sežana 2 

3 Kraški Zidar d.d. Sežana 16 

4 SLOCAP d.o.o. Sežana 1 

5 Makro 5 Investicije d.o.o. Koper 5 

6 Istrabenz Turizem d.d. Portorož 12 

7 Računovodstvo in prevajanje Irena Pečar s.p. Koper 1 

 BESS d.o.o. Ilirska Bistrica Il.Bistrica 1 

9 Splošna bolnišnica Izola Izola 2 

10 Tavčar Mitja s.p. Sežana 2 

11 Luka Koper d.d. Koper 1 

12 Izobraževalni zavod Memory Dutovlje 2 

13 Jadran d.d. Sežana Sežana 1 

14 Kern d.o.o. Kozina 2 

15 Nautic Servis d.o.o. Koper 3 

16 CIMOS d.d. Koper 4 

17 Geodetsko podjetje Sežana d.o.o. Sežana 1 

 SKUPAJ 58 

 
 

 

III. Finančno poročilo  

 
V letu 2008 so bile izplačane štipendije za obdobje september – november 2008 
(izplačila se vršijo 5. v mesecu za pretekli mesec). Štipendije se sofinancirajo v 
razmerju:   50 : 40 : 10 =  država in EU : delodajalci : občine. V letu 2008 so sredstva 
prispevali le delodajalci in občine, sredstva EU in države niso še bila izplačana. 
 

Odobrene štipendije glede na stopnjo izobraževanja 

Poklicno in srednjšolsko izobraževanje 21 

Dodiplomski študij 37 

SKUPAJ 58 
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Prihodki in odhodki iz naslova štipendij v letu 2008 

ESF štipendije EUR 

PRIHODKI 28.921,27 

ODHODKI 51.965,85 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI - 23.044,58 

 
 
Povprečna štipendija v okviru RŠS Južna Primorska znaša = 244,28 EUR   
V nekaterih primerih se izplačuje tudi poseben dodatek, ki je v celoti sofinanciran s 
strani delodajalca.  
 
 

Prihodki in odhodki iz naslova delovanja RŠS Južna 
Primorska v letu 2008 

ESF RŠS EUR 

PRIHODKI 13.029,00 

ODHODKI 
- stroški storitev 
- stroški plač 

25.657,00 
4.643,00 
21.014,00 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI -12.628,00 

 
 
V letu 2008 je RRC za delovanje RŠS Južna Primorska prejel le občinska sredstva, 
sredstva EU in države še niso bila izplačana. 
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3.2   IZVAJANJE ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME 
(RŠS JUŽNA PRIMORSKA) V LETU 2009 

 
 

1. Mesečna izplačila štipendij 
RRC Koper kot štipenditor, oziroma nosilec Enotne Regijske štipendijske sheme 
Južne Primorske (v nadaljevanju RŠS Južna Primorska), je mesečno vršil izplačila 
štipendij preko posebnega bančnega računa odprtega pri Abanki VIPA. RRC je vršil 
tudi izplačila posebnih dodatkov, ki so v celoti financirani s strani delodajalcev. 
 

2. Izdaja zahtevkov delodajalcem 
Mesečno je delodajalcem izstavljal zahtevke za sofinanciranje štipendij v višini 40% 
od vrednosti štipendije. Nekateri zahtevki so vključevali tudi posebne dodatke, ki so v 
celoti sofinancirani s strani delodajalcev. 
 

3. Odstop od pogodbe 
V obravnavanem obdobju so imeli tri odstope od pogodbe. V enem primeru se je 
delodajalec odločil, da štipendista ne bo zaposlil, v drugih dveh primerih pa je 
odstopil od pogodbe štipendist. Podjetje in en štipendist sta v zahtevanem roku že 
vrnila izplačana sredstva. Z drugim štipendistom je bilo treba skleniti sporazum o 
vračanju sredstev. 
 

4. Priprava poročil in zahtevkov za sofinanciranje 
Mesečna poročila za Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju Sklad) 
so bila pripravljena na osnovi pogodbe o sofinanciranju operacije Regijska 
štipendijska shema RŠS Južna Primorska. Prav tako so bili redno pripravljeni tudi 
zahtevki za sofinanciranje operacije. 
 

5. Vnos podatkov v sistem ISARR 
Štipenditor se je pravočasno prijavil v informacijski sistem ISARR (referenčni 
informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov) za 
vnos podatkov o operaciji RŠS. Vneseni so bili podatki o štipendistih, delodajalcih, 
sklenjenih pogodbah ter o izplačilih štipendij od septembra 2008 do decembra 2009. 
Sistem ISARR ni deloval optimalno, oziroma ni bil popolnoma operativen, zato je bilo 
kopiranje mesečnih podatkov oteženo. 
 

6. Sestanek nosilcev RŠS 
25.3.2009 so se predstavniki štipenditorja udeležili sestanka vseh nosilcev Regijskih 
štipendijskih shem in se dogovorili za pripravo poziva za delodajalce za šolsko leto 
2009/2010. Obravnavali so tudi tekočo problematiko (izhodišča za pogajanja z 
Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve za nov razpis o sofinanciranju RŠS). 
2.6.2009 so se ponovno sestali in obravnavali predloge za izboljšanje sistema ISARR. 
Predlogi so bili posredovani na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in 
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regionalno politiko. Obravnavane so bile tudi nove potrebe delodajalcev po 
štipendistih za šolsko leto 2009/2010. 
25.8.2009 so se udeležili sestanka vseh nosilcev Regijskih štipendijskih shem in se 
dogovorili za pripravo javnega razpisa štipendije enotnih regijskih štipendijskih shem 
za šolsko leto 2009/2010. Obravnavali so tudi tekočo problematiko glede 
informacijskega sistema ISARR, ki še ni bil v celoti dodelan v skladu z izraženimi 
potrebami. 
22.9.2009 se je predstavnica RŠS Južna Primorska udeležila delavnice na temo 
možnosti uporabe modula MJR za izvedbo javnih razpisov v okviru regijskih 
štipendijskih shem. Namen je bil tudi opredeliti potrebne nadgradnje za namene 
poročanja v ISARR (v Modulu za vnos podatkov-MVP). 
 

7. Objava javnega poziva delodajalcem  
Na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem je 
Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija Južne Primorske, 
dne 20.4.2009 objavil na svojih spletnih straneh (www.rrc-kp.si/rrss) JAVNI POZIV 
DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO ŠTIPENDISTIH ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010 IN VKLJUČITEV V ENOTNO REGIJSKO 
ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) JUŽNA PRIMORSKA. Prvi rok za oddajo vlog je bil 
20.5.2009, drugi rok pa 20.8.2009. 
Predmet poziva je bil izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo 
(RŠS) Južna Primorska v šolskem/študijskem letu 2009/2010, za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij v višini 60%. 
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«. 
Obvestilo o pozivu je bilo objavljeno tudi v časopisih Delo in Primorske novice. 
Informiranje je potekalo tudi preko elektronske pošte. 
 

8. Odpiranje vlog prispelih na javni poziv delodajalcem 
25.5.2009 je bilo izvedeno 1. odpiranje vlog, ki so prispele na javni poziv 
delodajalcem za vključitev v RŠS. Prejeli in potrdili so 7 popolnih vlog delodajalcev, ki 
so izpolnjevali pogoje za vključitev. Eden od delodajalcev je nato svojo vlogo umaknil. 
24.8.2009 so izvedli 2. odpiranje vlog prispelih na javni poziv delodajalcem za 
vključitev v RŠS. Prejeli in potrdili so 18 popolnih vlog delodajalcev, ki so izpolnjevali 
pogoje za vključitev. Eden od delodajalcev je nato svojo vlogo umaknil. 
Na razpis se je torej skupaj odzvalo 25 podjetij (v prvem roku 7, v drugem 18 podjetij), 
ki so skupaj ponudila 59 štipendij (23 + 36 štipendij).  
Po preverjanju administrativne ustreznosti so bile poslane delodajalcem odločbe o 
potrditvi potreb za vključitev v Javni razpis štipendij enotnih »Regijskih štipendijskih 
shem«. 

http://www.rrc-kp.si/rrss
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9. Objava javnega razpisa za štipendiste  
Na podlagi 19. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem 
(RŠS) je Regionalni razvojni center Koper, kot štipenditor (oz. nosilec RŠS Južna 
Primorska) 4. septembra 2009 objavil JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH 
REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS JUŽNA PRIMORSKA) ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010. Rok za oddajo vlog za dijake in študente je 
bil 10.10.2010. 
Javni razpis štipendij je bil objavljen na spletnih straneh RRC Koper (www.rrc-
kp.si/rrss), informiranje pa je potekalo tudi preko elektronske pošte. 
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. 
Regionalni razvojni center Koper je, kot štipenditor in v sodelovanju z delodajalci, 
razpisal 58 štipendij za šolsko/študijsko leto 2009/2010 za pridobitev naslednjih 
poklicev oz. smeri izobraževanja: 
 
 

Ponudba štipendij za šolsko/študijsko leto 2009/2010 

Poklic (raven izobrazbe) 
Število 

štipendij 
Podjetje 

Magister inž. arhitekture (8/1) 1 Kala d.o.o., Koper 

Gradbeni tehnik (5) 1 Godina d.o.o., Kozina 

Geodet (5) 1 Godina d.o.o., Kozina 

Zidar (4) 1 Godina d.o.o., Kozina 

Tesar (4) 1 Godina d.o.o., Kozina 

Gastronom/hotelir (4) 6 Istrabenz Turizem d.d., Portorož ,  

Gastronomsko-turistični tehnik (5) 2 Istrabenz Turizem d.d., Portorož 

Diplomirani organizator turizma (6) 1 Istrabenz Turizem d.d., Portorož 

Diplomirana babica (6/2) 2 Splošna bolnišnica Izola 

Arhitektura (6/2) 1 A-KONTURA d.o.o., Sežana 

Mizar/mizarka (4) 3 Mitja Bolčič s.p., Kozina 

Mizar/mizarka (5) oz. (3+2)  2 Mitja Bolčič s.p., Kozina 

Frizer (4) 
1 
3 

Baruca Jakomin Silva s.p., Koper 
MITJA TAVČAR S.P. 

Univ. dipl. ekonomist (7) 1 DRM d.o.o., Sežana 

Gimnazijski maturant (5) 1 
1 

Ražman Vladimir s.p., Gračišče 
SANDILINE d.o.o., Koper 

Kuhar (4 ali 5) 1 Ražman Vladimir s.p., Gračišče 

Natakar (4 ali 5) 1 Ražman Vladimir s.p., Gračišče 

Univ. dipl. inž. elektrotehnike (6/2) 
1 ELEKTRO SKOK, Simon Skok s.p., 

Ilirska Bistrica 

Prehransko svetovanje – dietetika (6/2) 1 »TIM« Terapije Ivančič Mirjam, Ankaran 

Strojni tehnik (5) 2 IMAS d.o.o., Sežana 

Strojništvo (6/1) 4 IMAS d.o.o., Sežana 

Strojništvo (6/2) 2 IMAS d.o.o., Sežana 

http://www.rrc-kp.si/rrss
http://www.rrc-kp.si/rrss
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Dipl. ing. strojništva – proizvodno 
strojništvo (6/2) 

1 DAG d.o.o., Koper 

Univ. dipl. ing. strojništva – strojništvo 
– KM (7) 

1 
1 

DAG d.o.o., Koper 
Valter Frank s.p., Prem 

Inženir strojništva (6/1) 1 Trgo ABC d.o.o., Koper 

Univ. dipl. inž. gradbeništva (7) 1 GRADBENIŠTVO SKUK, Skuk Klavdij s.p., 
Vremski Britof 

Elektrotehnik elektronik (5) 1 HARPHA SEA d.o.o., Koper 

Univ. dipl. inž. računalništva in 
informatike (7) 

1 
1 

HARPHA SEA d.o.o., Koper 
Intereuropa d.d. 

Univ. dipl. inž. geodezije (7) 1 HARPHA SEA d.o.o., Koper 

Kozmetični tehnik (5) 2 Istrabenz Turizem d.d., Portorož 

Komercialist (6/1) 1 BIOMAR d.o.o., Sežana 

Biologija (7 ali 8/1) 1 BIOMAR d.o.o., Sežana 

Medicinska sestra (6/2) 1 VISPORT d.o.o., Škofije 

Fizioterapevtka (6/2) 1 VISPORT d.o.o., Škofije 

Ekonomski tehnik (5) 1 EGP, Veronika Dominkovič s.p., Divača 

Diplomirani ekonomist (6/2) 1 EGP, Veronika Dominkovič s.p., Divača 

SKUPAJ 58  

 

10. Odpiranje vlog prispelih na javni razpis za štipendiste 
Komisija za štipendiranje je 13.10.2009 izvedla odpiranje vlog prispelih na javni 
razpis štipendij enotnih regijskih štipendijskih shem (RŠS Južna Primorska) za šolsko 
leto 2009/2010. Na razpis je prispelo 48 vlog. Seznam prispelih vlog je bil 
posredovan delodajalcem, ki so se morali do začetka novembra odločiti o izbiri 
kandidatov.  
 

11. Izdaja odločb starim štipendistom 
V začetku oktobra je bilo izdanih 36 odločb starim štipendistom (iz 1. razpisa 
2008/2009), ki nadaljujejo izobraževanje v šolskem letu 2009/2010. 
 

12. Izdaja odločb novim štipendistom 
V novembru je bilo izdanih 37 odločb novim štipendistom (12 dijakov in 25 študentov), 
ki so se uspešno vključili v enotno regijsko štipendijsko shemo Južna Primorska v 
šolskem letu 2009/2010. Povprečna štipendija je znašala 261,91 €. 
 
 

Oddane štipendije za šolsko/študijsko leto 2009/2010 

KOPER – 15 štipendij 

 dipl.ing. strojništva DAG d.o.o. 

 univ.dipl.inž. strojništva DAG d.o.o. 

 gimnazijski maturant Ražman Vladimir s.p. 

 elektrotehnik elektronik HARPHA SEA d.o.o. 

 univ.dipl.inž. računalništva in informatike HARPHA SEA d.o.o. 

 univ.dipl.inž. geodezije HARPHA SEA d.o.o. 
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 univ.dipl.inž. strojništva IMAS d.o.o. 

 kozmetični tehnik Istrabenz Turizem d.d. 

 mag. inž.arhitekture Kala d.o.o. 

 gimnazijski maturant SANDILINE d.o.o. 

 dipl. babica Splošna bolnišnica Izola 

dipl. prehranski svetovalec-dietetik TIM-terapija Ivančič Mirjam s.p. 

ing. strojništva TrgoABC d.o.o. 

 fizioterapevt VISPORT d.o.o 

 dipl. medicinska sestra VISPORT d.o.o 

SEŽANA – 8 štipendij 

 mag. arhitekture A-KONTURA d.o.o. 

 univ.dipl. ekonomist DRM d.o.o. 

 dipl.ing. strojništva IMAS d.o.o. 

 dipl.ing. strojništva IMAS d.o.o. 

 strojni tehnik IMAS d.o.o. 

 dipl.ing. strojništva IMAS d.o.o. 

 univ.dipl.inž. strojništva IMAS d.o.o. 

 Mizar MIZARSTVO BOLČIČ, Mitja Bolčič s.p. 

KOMEN – 2 štipendiji 

 univ.dipl.biolog BIOMAR d.o.o. 

 ing. strojništva IMAS d.o.o. 

HRPELJE-KOZINA – 2 štipendiji 

 Mizar MIZARSTVO BOLČIČ, Mitja Bolčič s.p. 

 Mizar MIZARSTVO BOLČIČ, Mitja Bolčič s.p. 

ILIRSKA BISTRICA – 3 štipendije 

 elektrotehnika UN ELEKTRO SKOK, Simon Skok s.p. 

 mizar MIZARSTVO BOLČIČ, Mitja Bolčič s.p. 

 Mag. strojništva 
FRANK PROIZVODNJA STROJEV, Valter 
Frank s.p. 

IZOLA – 1 štipendija 

 dipl. babica Splošna bolnišnica Izola 

PIRAN – 1 štipendija  

 kozmetični tehnik Istrabenz Turizem d.d. 

DIVAČA – 5 štipendij  

 komercialist BIOMAR d.o.o. 

 ekonomski tehnik EGP, Veronika Dominkovič s.p. 

 dipl. ekonomist EGP, Veronika Dominkovič s.p. 

 Univ.dipl.inž. gradbeništva Skuk Klavdij s.p. 

 strojni tehnik IMAS d.o.o. 

 
 

13. Podpis pogodbe s Skladom in Ministrstvom 
Decembra je štipenditor podpisal tristransko pogodbo z Ministrstvom za delo družino 
in socialne zadeve in Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije o 
sofinanciranju RŠS Južna Primorska za šolsko/študijsko leto 2009/2010, v okviru 
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Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. V okviru 
pogodbe so za RŠS Južna Primorska namenjena sredstva Evropskega socialnega 
sklada in proračuna RS v višini 596.000 EUR. 
 
 



                  
 

            CENTER  ZA  POSPEŠEVANJE  PODJETNIŠTVA  PIRAN 
        CENTRO  DI  PROMOZIONE  DELL'IMPRENDITORIA  PIRANO 

23 
Analiza izvajanja Regijske štipendijske sheme Južne Primorske 

 

3.3   IZVAJANJE ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME 
(RŠS JUŽNA PRIMORSKA) V LETU 2010 

 
 
V okviru Javnega razpisa štipendij Enotne regijske štipendijske sheme (v 
nadaljevanju RŠS Južna Primorska) za šolsko leto 2009/2010 je bilo podeljenih 37 
štipendij dijakom in študentom. Največ je bilo podeljenih štipendij za dodiplomski 
študij tehničnih poklicev (strojništvo, zdravstvo) ter za poklice iz področja ekonomije 
in lesarstva.  
 
Od 58 razpisanih štipendij je ostalo 21 nepodeljenih. Nepodeljene so ostale 
predvsem štipendije za pridobitev poklicne izobrazbe (frizer, tesar, kuhar, natakar, 
gastronom/hotelir itd.), za katere prispelo zelo malo ali nič vlog. Med temi so tudi 
najbolj deficitarni poklici v regiji, za katere so potrebe podjetij največje.  
 
 

Odobrene štipendije po občinah podjetij 

Koper 12 

Sežana 12 

Hrpelje-Kozina 4 

Divača 3 

Ilirska Bistrica 2 

Piran 2 

Izola 2 

SKUPAJ 37 

 
 

Odobrene štipendije po prebivališču štipendistov 

Koper 13 

Sežana 7 

Izola 1 

Ilirska Bistrica 3 

Piran 1 

Hrpelje-Kozina 2 

Divača 5 

Komen 2 

Drugo 3 

SKUPAJ 37 
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Odobrene štipendije po področju 

gradbeništvo in geodezija 2 

strojništvo 12 

elektrotehnika 2 

ekonomija 4 

gimnazija 2 

zdravstvo 7 

računalništvo in informatika 1 

arhitektura  2 

lesna industrija 4 

biologija 1 

SKUPAJ 37 

 
 

Odobrene štipendije glede na stopnjo izobraževanja 

Poklicno in srednješolsko izobraževanje 12 

Dodiplomski študij 25 
 
 

Zap. 
Št. 

Delodajalci  Kraj Št. štipendistov 

1 A-KONTURA d.o.o. Sežana 1 

2 BIOMAR d.o.o. Sežana 2 

3 DAG d.o.o. Koper Koper 2 

4 DRM d.o.o. Sežana 1 

5 EGP, Veronika Dominkovič s.p. Divača 2 

6 ELEKTRO SKOK, Simon Skok s.p. Ilirska Bistrica 1 

7 
Gostišče in pizzeria RAŽMAN, 
Ražman Vladimir s.p. Gračišče 

1 

8 
GRADBENIŠTVO SKUK, 
Skuk Klavdij s.p. Vremski Britof 

1 

9 HARPHA SEA d.o.o. Koper 3 

10 IMAS d.o.o. Sežana 8 

11 Istrabenz Turizem d.d. Portorož 2 

12 KALA d.o.o. Koper 1 

13 
MIZARSTVO BOLČIČ, 
Mitja Bolčič s.p. Kozina 

4 

14 SANDILINE d.o.o. Koper 1 

15 Splošna bolnišnica Izola Izola 2 

16 
TIM-terapija, 
Ivančič Mirjam s.p. Ankaran 

1 

17 Trgo ABC d.o.o. Koper 1 

18 
FRANK PROIZVODNJA STROJEV, 
Valter Frank s.p. Prem 

1 

19 VISPORT d.o.o. Škofije 2 
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AKTIVNOSTI v letu 2010 

 

1. Mesečna izplačila štipendij  
Štipenditor RRC Koper mesečno vrši izplačila štipendij preko posebnega bančnega 
računa odprtega pri Abanki Vipa. Vršil je tudi izplačila posebnih dodatkov, ki so v 
celoti financirani s strani delodajalcev. Več kot polovico sredstev za izplačilo štipendij 
zagotavlja iz lastnih virov, saj se sredstva države in EU izplačujejo z nekaj mesečnim 
zamikom. 

 

2. Izdaja zahtevkov delodajalcem 
Mesečno se izstavljajo zahtevki delodajalcem za sofinanciranje štipendij v višini 40% 
od vrednosti štipendije. Zahtevki vključujejo tudi morebitne posebne dodatke, ki so v 
celoti sofinancirani s strani delodajalcev. 
 

3. Priprava poročil in zahtevkov za sofinanciranje 
Pripravljena so bila mesečna poročila za Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v 
nadaljevanju Sklad) za osnovi pogodbe o sofinanciranju operacije Regijska 
štipendijska shema RŠS Južna Primorska ter zahtevkov za sofinanciranje operacije. 
 

4. Odstop od pogodbe 
V obravnavanem obdobju so imeli šest odstopov od pogodbe. Razlogi za odstop so 
bili različni. V nekaterih primerih so štipendisti bili tisti, ki so prekinili štipendijsko 
razmerje, v drugih pa delodajalec. Tistim, ki so prekinili pogodbo, so poslali odločbo o 
vračilu, v kateri je tudi opredeljen rok za vračilo sredstev. 
 

5. Vnos podatkov v sistem ISARR 
Štipenditor se je prijavil v informacijski sistem ISAAR (referenčni informacijski sistem 
za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programih) za vnos podatkov o 
operaciji RŠS. Vneseni so bili podatki o štipendistih, delodajalcih, o sklenjenih 
pogodbah ter podatki o izplačilih štipendij do decembra 2010. Sistem je bil večkrat 
posodobljen in dodelan. 
 

6. Objava javnega poziva delodajalce  
Na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem je 
Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija Južne Primorske, 
dne 11.4.2010 objavil na svojih spletnih straneh (www.rrc-kp.si/rrss) JAVNI POZIV 
DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO ŠTIPENDISTIH ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011 IN VKLJUČITEV V ENOTNO REGIJSKO 
ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) JUŽNA PRIMORSKA. Rok za oddajo vlog je bil 
20.7.2010. 
Obvestilo o pozivu je bilo objavljeno tudi v časopisu Delo in mesečniku Podjetniški 
glas Primorske. Informiranje je potekalo tudi preko elektronske pošte ter izdani so bili 
letaki in plakati. 

http://www.rrc-kp.si/rrss
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Predmet poziva je bil izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo 
(RŠS) Južna Primorska v šolskem/študijskem letu 2010/2011, za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij v višini 60 %. 
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«. 
 

7. Odpiranje vlog prispelih na javni poziv delodajalcem 
Odpiranje prispelih vlog na javni poziv delodajalcem za vključitev v RŠS je potekalo 
10.8.2010. Na razpis se je odzvalo 17 delodajalcev. 
Po preverjanju administrativne ustreznosti so bile poslane delodajalcem odločbe o 
potrditvi potreb za vključitev v Javni razpis štipendij enotnih »Regijskih štipendijskih 
shem«. 
 

8. Objava javnega razpisa za štipendiste  
Na podlagi 19. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem 
(RŠS) je Regionalni razvojni center Koper, kot štipenditor (oz. nosilec RŠS Južna 
Primorska) dne 10.9.2013 objavil JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH 
ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS JUŽNA PRIMORSKA) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO 
LETO 2010/2011. Rok za oddajo vlog za dijake in študente je bil 10.10.2010. 
Javni razpis štipendij je bil objavljen na spletnih straneh RRC Koper (www.rrc-
kp.si/rrss), informiranje pa je potekalo tudi preko elektronske pošte. 
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. 
 
Regionalni razvojni center Koper, kot štipenditor je v sodelovanju z delodajalci, 
razpisal 31 štipendij za šolsko/študijsko leto 2010/2011 za pridobitev naslednjih 
poklicev oz. smeri izobraževanja: 
 

 

Seznam razpisanih štipendij za šolsko/študijsko leto 2010/2011 

Poklic (raven izobrazbe) Število štipendij Podjetje 

Magister inž. arhitekture (7) 1 Lipolt Stojan s.p. 

Orodjar (4)  2 IMAS d.o.o., Sežana 

Dipl. ing. strojništva (6/2) 1 
1 

IMAS d.o.o., Sežana 
HARPHA SEA d.o.o. 

Mag. prava (7) 1 Odvetnik Giani Flego 

Gastronom/hotelir (4)  5 Istrabenz Turizem d.d., Portorož,  

Kozmetični tehnik (5) 1 Istrabenz Turizem d.d., Portorož 

Diplomirani organizator turizma 
(6/1) 

1 Istrabenz Turizem d.d., Portorož 

Dipl. italijanskega jezika, dipl. 1 NISTA d.o.o. 

http://www.rrc-kp.si/rrss
http://www.rrc-kp.si/rrss
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francist/ka (6/1) 

Tehnik zdravstvene nege (5) 1 DEA Sežana, Milan Škapin s.p. 

Strojništvo (6/2 ali 7) 2 CIMOS d.d. 

Mag. farmacije (7) 1 BIOMAR d.o.o., Sežana 

Akademija za glasbo (7) 1 ARCHITECTA d.o.o. 

Mag. ekonomije (7) 1 Ražman Vladimir s.p., Gračišče 

diplomirani pravnik (UN) (6/2) 1 Odvetniška družba Gabrič, o.p., d.o.o. 

Gimnazijski maturant (5) 1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lipolt Stojan s.p. 
MM Intelekta d.o.o. 
Baruca Jakomin Silva s.p. 
LADIHA k.d. 
KERN d.o.o. 
Igor Vučič s.p., MEDIAVOX 

Strojni tehnik (5) 1 
1 

IMAS d.o.o., Sežana 
CIMOS d.d. 

Inženir strojništva (6/1) 2 IMAS d.o.o., Sežana 

SKUPAJ 31  

 

9. Odpiranje vlog prispelih na javni razpis za štipendiste 
Komisija za štipendiranje je 18.10.2010 izvedla odpiranje vlog prispelih na javni 
razpis štipendij enotnih regijskih štipendijskih shem (RŠS Južna Primorska) za šolsko 
leto 2010/2011. Na razpis je prispelo 37 vlog dijakov in študentov. Delodajalci so 
prejeli seznam prispelih vlog, da so se lahko odločili glede izbire kandidatov. 
 

10. Izdaja odločb starim štipendistom 
Študentom in dijakom, ki nadaljujejo izobraževanje v šolskem letu 2010/2011, je 
štipenditor na začetku oktobra izdal 22 odločb (štipendisti iz 1. razpisa 2008/2009) in 
26 odločb (štipendisti iz 2. razpisa 2009/2010). 
 

11. Izdaja odločb novim štipendistom 
V decembru je bilo izdanih 24 odločb novim štipendistom, ki so se uspešno vključili v 
enotno regijsko štipendijsko shemo Južna Primorska v šolskem letu 2010/2011. 
Povprečna štipendija je znašala 280,82 €. 
 
 

Oddane štipendije za šolsko/študijsko leto 2010/2011 

KOPER – 13 štipendij 

akademija za glasbo DAG d.o.o. Koper 

strojni tehnik CIMOS d.d. 

dipl. inž. strojništva (UN) CIMOS d.d. 

dipl. inž. strojništva (VS) CIMOS d.d. 

dipl. inž. strojništva HARPHA SEA d.o.o. 

gimnazijski maturant Igor Vučič s.p., MEDIAVOX 

org. poslovanja v gostinstvu in turizmu Istrabenz Turizem d.d. 

gimnazijski maturant LADIHA k.d. 
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gimnazijski maturant MM Intelekta d.o.o. 

diplomirana francistka in italijanistka NISTA d.o.o. 

univ. dipl. pravnik Odvetnik Giani Flego 

dipl. ekonomist UN DOMAČIJA RAŽMAN, Ražman Vladimir s.p. 

gimnazijski maturant SALON SILVA, Baruca Jakomin Silva s.p. 

SEŽANA – 4 štipendije 

srednja med. sestra DEA Sežana, Milan Škapin s.p. 

strojni tehnik IMAS d.o.o. 

oblikovalec kovin-orodjar IMAS d.o.o. 

univ. dipl. inž. strojništva IMAS d.o.o. 

KOMEN – 2 štipendiji 

mag. farmacije BIOMAR d.o.o. 

strojni tehnik IMAS d.o.o. 

IZOLA – 1 štipendija 

gimnazijski maturant KERN d.o.o. 

PIRAN – 2 štipendiji  

gost.-turist.-rač. maturant Istrabenz Turizem d.d. 

kozmetični tehnik Istrabenz Turizem d.d. 

DIVAČA – 2 štipendiji 

diplomirani pravnik (UN)  Odvetniška družba Gabrič, o.p., d.o.o. 

mag. arhitekture STUDIO MEANDER, Stojan Lipolt s.p. 

 

12. Podpis pogodbe s Skladom in Ministrstvom 
Decembra 2010 je bila podpisana tristranska pogodba z Ministrstvom za delo družino 
in socialne zadeve in Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije o 
sofinanciranju RŠS Južna Primorska za šolsko/študijsko leto 2010/2011, v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. V okviru 
pogodbe so bila za RŠS Južna Primorska namenjena sredstva Evropskega 
socialnega sklada in proračuna RS v višini 129.815,25 EUR. 
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3.4   IZVAJANJE ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME 
(RŠS JUŽNA PRIMORSKA) V LETU 2011 

 

 
V okviru tretjega Javnega razpisa štipendij Enotne regijske štipendijske sheme (v 
nadaljevanju RŠS Južna Primorska) za šolsko leto 2010/2011 je bilo podeljenih 24 
štipendij dijakom in študentom. Največ je bilo podeljenih štipendij za dodiplomski 
študij tehničnih poklicev (strojništvo, zdravstvo) ter za poklic gimnazijski maturant in 
iz področja turizma.  
 
Od 37 razpisanih štipendij je ostalo 13 nepodeljenih. Za univerzitetno izobrazbo so 
bile podeljene vse razpoložljive štipendije. Za pridobitev poklicne izobrazbe pa so 
ostale nepodeljene štipendije za poklic gastronom/hotelir in orodjar. Med 
nepodeljenimi štipendijami so tudi najbolj deficitarni poklici v regiji, za katere so 
potrebe podjetij največje, vendar interesa med dijaki ni bilo. 
 
 

Odobrene štipendije po občinah podjetij 

Koper 13 

Sežana 7 

Hrpelje-Kozina 1 

Piran 3 

SKUPAJ 24 

 
 

Odobrene štipendije po prebivališču štipendistov 

Koper 13 

Sežana 4 

Komen 2 

Divača 2 

Piran 2 

Izola 1 

SKUPAJ 24 

 
 

Odobrene štipendije po področju 

glasba 1 

strojništvo 8 

farmacija 1 

ekonomija 1 

gimnazija 5 
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zdravstvo 2 

turizem 2 

pravo  2 

jezikoslovje 1 

arhitektura 1 

SKUPAJ 24 

 

Odobrene štipendije glede na stopnjo izobraževanja 

Poklicno in srednješolsko izobraževanje 12 

Dodiplomski študij 12 

 
 

Zap. 
Št. 

Delodajalci  Kraj Št. štipendistov 

1 STUDIO MEANDER, Stojan Lipolt s.p. Sežana 1 

2 IMAS d.o.o. Sežana 4 

3 Odvetnik Giani Flego Koper 1 

4 MM Intelekta d.o.o. Koper 1 

5 SALON SILVA, Baruca Jakomin Silva s.p. Koper 1 

6 LADIHA k.d. Dekani 1 

7 KERN d.o.o. Kozina 1 

8 HARPHA SEA d.o.o., Koper Koper 1 

9 Istrabenz Turizem d.d. Portorož 3 

10 NISTA d.o.o. Koper 1 

11 DEA Sežana, Milan Škapin s.p. Sežana 1 

12 CIMOS d.d. Koper 3 

13 BIOMAR d.o.o. Pobegi 1 

14 ARCHITECTA d.o.o. Koper 1 

15 Domačija Ražman, Ražman Vladimir s.p. Gračišče 1 

16 Odvetniška družba Gabrič, o.p., d.o.o. Sežana 1 

17 Igor Vučič s.p., MEDIAVOX Koper 1 

 
 
 

AKTIVNOSTI v letu 2011 

 

1. Mesečna izplačila štipendij  
Štipenditor RRC Koper je mesečno vršil izplačila štipendij preko posebnega 
bančnega računa odprtega pri Abanki VIPA. Vršil je tudi izplačila posebnih dodatkov, 
ki so v celoti financirani s strani delodajalcev. Več kot polovico sredstev za izplačilo 
štipendij zagotavlja iz lastnih virov, saj se sredstva države in EU izplačujejo z nekaj 
mesečnim zamikom. 
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2. Izdaja zahtevkov delodajalcem 
Mesečno so se izstavljali zahtevki delodajalcem za sofinanciranje štipendij v višini 
40% od vrednosti štipendije. Zahtevki vključujejo tudi morebitne posebne dodatke, ki 
so v celoti sofinancirani s strani delodajalcev. 
 

3. Odstop od pogodbe 
V obravnavanem obdobju so imeli štiri odstope od pogodbe. V dveh primerih je 
delodajalec prekinil pogodbo, v ostalih pa so bili štipendisti tisti, ki so odstopili od 
pogodbe zaradi neuspešnega zaključka šolanja. 
 

4. Priprava poročil  in zahtevkov za sofinanciranje 
Pripravljena so bila mesečna poročila za Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v 
nadaljevanju Sklad) na osnovi pogodbe o sofinanciranju operacije Regijska 
štipendijska shema RŠS Južna Primorska ter zahtevki za sofinanciranje operacije.  
 

5. Vnos podatkov v sistem ISARR 
Poročila o operaciji RŠS so bila redno vnašena v informacijski sistem ISARR 
(referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih 
programih) za vnos podatkov o operaciji RŠS. Vneseni so bili podatki o štipendistih, 
delodajalcih, o sklenjenih pogodbah ter podatki o izplačilih štipendij od septembra do 
avgusta. Delo s sistemom je potekalo nemoteno. 
 

6. Objava javnega poziva delodajalcem 
Na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem je 
Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija Južne Primorske, 
dne 28.3.2011 objavil na svojih spletnih straneh (www.rrc-kp.si/rrss) JAVNI POZIV 
DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO ŠTIPENDISTIH ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012 IN VKLJUČITEV V ENOTNO REGIJSKO 
ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) JUŽNA PRIMORSKA. Rok za oddajo vlog je bil 
27.7.2011. 
Obvestilo o pozivu je bilo objavljeno tudi v časopisu Delo in mesečniku Podjetniški 
glas Primorske. Informiranje pa je potekalo preko elektronske pošte. 
Predmet poziva je bil izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo 
(RŠS) Južna Primorska v šolskem/študijskem letu 2011/2012, za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij v višini 60 %. 
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«. 
 

7. Odpiranje vlog prispelih na javni poziv delodajalcem  
3.8.2011 je potekalo odpiranje prispelih vlog na javni poziv delodajalcem za vključitev 
v RŠS. Na razpis se je odzvalo 16 podjetij, ki je skupaj ponudilo 31 štipendij. Vse 
vloge so bile potrjene. Razpisanih je bilo 31 potreb po kadrih. 

http://www.rrc-kp.si/rrss
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8. Odločbe o mirovanju, zaposlitve  
Nekaj študentov je do konca obdobja že zaključilo študij, vendar še niso končali vseh 
študijskih obveznosti. Zato so jim bile odobrene odločbe o mirovanju. Šest 
štipendistov se je v tem obdobju tudi zaposlilo. 
 

9. Promocija RŠS  
Obvestila za medije so bila poslana številnim spletnim, radijskim in časopisnim 
medijem. Obvestila so vsebovala opis štipendijske sheme in informacije o javnem 
pozivu za delodajalce. Poziv je bil objavljen tudi v Podjetniškem glasu Primorske.  
Na enak način je potekala tudi objava in promocija javnega razpisa za štipendiste. 
 

10. Objava javnega razpisa za štipendiste  
Na podlagi 19. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem 
(RŠS) je Regionalni razvojni center Koper, kot štipenditor (oz. nosilec RŠS Južna 
Primorska) dne 9.9.2011 objavil JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH 
ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS JUŽNA PRIMORSKA) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO 
LETO 2011/2012. Rok za oddajo vlog za dijake in študente je bil 10.10.2011. 
Javni razpis štipendij je bil objavljen na spletnih straneh RRC Koper (www.rrc-
kp.si/rrss), informiranje pa je potekalo tudi preko elektronske pošte. 
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. 
 
Regionalni razvojni center Koper, kot štipenditor je v sodelovanju z delodajalci, 
razpisal 31 štipendij za šolsko/študijsko leto 2011/2012 za pridobitev naslednjih 
poklicev oz. smeri izobraževanja: 
 
 

Seznam razpisanih štipendij za šolsko/študijsko leto 2011/2012 

Poklic (raven izobrazbe) 
Število 

štipendij 
Podjetje 

Oblikovalec kovin - Orodjar (4) 1 
2 

IMAS d.o.o., Sežana 
CIMOS d.d. 

Strojni tehnik (5)  1 
2 
1 

IMAS d.o.o., Sežana 
CIMOS d.d. 
Instalacije Kovačič d.o.o. 

Strojništvo (6/1, 6/2 ali 7) 3 
2 

IMAS d.o.o., Sežana 
CIMOS d.d. 

Mag. prava (7) 1 Dolores Mavčec, odvetnica 

Lesarski tehnik (5)  1 Mizarstvo Bolčič, Mitja Bolčič s.p. ,  

Mag. arhitekture (7) 1 KREČIČ in KREČIČ d.n.o. 

Tehnik mehatronik (5) 1 CIMOS d.d. 

Mehatronik operater (4) 1 CIMOS d.d. 

Informatika (6/2 ali 7) 1 CIMOS d.d. 

http://www.rrc-kp.si/rrss
http://www.rrc-kp.si/rrss
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Materiali, metalurgija (6/2 ali 7) 1 CIMOS d.d. 

Mehatronika (6/1, 6/2 ali 7) 1 CIMOS d.d 

Dipl. ekonomist (6/2) 1 M KUK d.o.o. 

Dipl.dediščinar (UN) (6/2) 1 HARPHA SEA d.o.o. 

Elektrikar (4) 1 ELMAR Elektroinstalacije Marko Svetina s.p. 

Gimnazijski maturant (5) 1 
1 
1 
1 

ANIMA M.G.S.S. d.o.o. 
Babič Peter s.p. 
Markežič Darijo s.p. 
KLJUČAVNIČARSTVO, Bojan Spasovič s.p. 

Elektrotehnik (PTI) (3+2) 1 ELMAR Elektroinstalacije Marko Svetina s.p. 

Mag. veterine (7) 1 Torkla d.o.o. 

Akademski slikar (8/1) 1 SLOCAP d.o.o., Sežana 

Mag. tolmač (7) 1 Računovodstvo in prevajanje Irena Pečar s.p. 

SKUPAJ 31  

 

11. Odpiranje vlog prispelih na javni razpis za štipendiste 
Komisija za štipendiranje je 17.10.2011 izvedla odpiranje vlog prispelih na javni 
razpis štipendij enotnih regijskih štipendijskih shem (RŠS Južna Primorska) za šolsko 
leto 2011/2012. Na razpis je prispelo 44 vlog dijakov in študentov. Nekateri kandidati 
so poslali nepopolne vloge in so bili pozvani k dopolnitvi. Seznam prispelih vlog je bil 
posredovan delodajalcem, ki so se v novembru odločali o izbiri kandidatov. 
 

12. Izdaja odločb starim štipendistom 
Štipendistom, ki so nadaljevali izobraževanje v šolskem letu 2011/2012, so na 
začetku oktobra izdali 12 odločb (štipendisti iz 1. razpisa 2008/2009), 12 odločb 
(štipendisti iz 2. razpisa 2009/2010) in 19 odločb (štipendisti iz 3. razpisa 2010/2011). 
 

13. Izdaja odločb novim štipendistom 
V decembru je bilo izdanih 19 odločb novim štipendistom, ki so se uspešno vključili v 
enotno regijsko štipendijsko shemo Južna Primorska v šolskem letu 2011/2012. 
Povprečna štipendija je znašala 264,57 €. 
 
 

Oddane štipendije za šolsko/študijsko leto 2011/2012 

KOPER – 8 štipendij 

gimnazijski maturant AVTOKLEPARSTVO, Markežič Darjo s.p. 

strojni tehnik CIMOS d.d. 

strojni tehnik CIMOS d.d. 

Dediščina evrope in sredozemlja (UN) HARPHA SEA d.o.o., Koper 

mag.inž.str. - proizvodno strojništvo IMAS d.o.o. 

Tolmačenje 
Računovodstvo in prevajanje 
Irena Pečar s.p. 

mag. arhitekture KREČIČ in KREČIČ d.n.o. 

gimnazijski maturant 
KOV. KONSTRUKCIJE in INSTALATERSTVO, 
Babič Peter s.p. 
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SEŽANA – 4 štipendije 

strojni tehnik IMAS d.o.o. 

strojni tehnik IMAS d.o.o. 

lesarski tehnik MIZARSTVO BOLČIČ, Mitja Bolčič s.p. 

Vizualne komunikacije SLOCAP d.o.o. 

HRPELJE-KOZINA – 1 štipendija 

gimnazijski maturant KLJUČAVNIČARSTVO, Bojan Spasović s.p. 

IZOLA – 1 štipendija 

dr. veterinarske medicine Torkla d.o.o. 

ILIRSKA BISTRICA – 1 štipendija 

strojni tehnik Instalacije Kovačič d.o.o. 

DIVAČA – 4 štipendiji 

Strojništvo (UN) - konstruiranje in mehanika CIMOS d.d. 

tehnik mehatronike CIMOS d.d. 

Strojništvo (VSŠ) IMAS d.o.o. 

Strojništvo (VSŠ) IMAS d.o.o. 

 

 
14. Izdan sklep o izbiri operacije iz Javnega sklada RS za razvoj 

kadrov in štipendije 
Do decembra je štipenditor prejel le sklep o izbiri, kjer so za izvajanje operacije za 
RŠS Južna Primorska namenjena sredstva Evropskega socialnega sklada in 
proračuna RS v višini 95.486,35 EUR. 
Tristranska pogodba z Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve in Javnim 
skladom RS za razvoj kadrov in štipendije o sofinanciranju RŠS Južna Primorska za 
šolsko/študijsko leto 2011/2012 ni bila sklenjena. 
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3.5   IZVAJANJE ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME 
(RŠS JUŽNA PRIMORSKA) V LETU 2012 

 
 
V okviru četrtega Javnega razpisa štipendij Enotne regijske štipendijske sheme (v 
nadaljevanju RŠS Južna Primorska) za šolsko leto 2011/2012 je bilo podeljenih 19 
štipendij dijakom in študentom. Največ štipendij je bilo podeljenih za srednješolski in 
dodiplomski program tehničnih poklicev (strojništvo) ter za poklic gimnazijski 
maturant.  
 
Od 31 razpisanih štipendij je ostalo 12 nepodeljenih. Za univerzitetno izobrazbo so 
ostale nepodeljene štipendije za smeri informatika in metalurgija. V skupini poklicne 
izobrazbe pa so ostale nepodeljene štipendije za poklic elektrikar/elektrotehnik in 
orodjar. Med nepodeljenimi štipendijami so tudi najbolj deficitarni poklici v regiji, za 
katere so potrebe podjetij največje. Eden izmed razlogov za nepodeljene štipendije je 
tudi ta, da se vlagatelji prijavijo na več različnih razpisov za štipendije in potem 
izberejo najugodnejšo možnost. 
 
 
 

Odobrene štipendije po občinah podjetij 

Koper 9 

Sežana 6 

Hrpelje-Kozina 1 

Ilirska Bistrica 2 

Izola 1 

SKUPAJ 19 

 
 

Odobrene štipendije po prebivališču štipendistov 

Koper 8 

Sežana 4 

Hrpelje-Kozina 1 

Ilirska Bistrica 1 

Izola 1 

Divača 4 

SKUPAJ 19 

 
 

Odobrene štipendije po področju 

gimnazija 3 

strojništvo 9 

mehatronika 1 
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dediščina 1 

tolmačenje 1 

Arhitektura 1 

lesarstvo 1 

slikarstvo 1 

veterina 1 

SKUPAJ 19 

 
 

Odobrene štipendije glede na stopnjo izobraževanja 

Poklicno in srednješolsko izobraževanje 10 

Dodiplomski študij 9 

 
 

Seznam delodajalcev, po kraju in številu štipendistov v š.l. 2011/2102 

Zap. 
št. 

DELODAJALCI  Kraj Št. štipendistov 

1 IMAS d.o.o. Sežana 5 

2 MIZARSTVO BOLČIČ, Mitja Bolčič s.p. Kozina 1 

3 KREČIČ in KREČIČ d.n.o. Koper 1 

4 CIMOS d.d. Koper 4 

5 KOV. KONVTRUKCIJE in INSTALATERSTVO, 
Babič Peter s.p. 

Gračišče 1 

6 HARPHA SEA d.o.o., Koper Koper 1 

7 Torkla d.o.o. Izola 1 

8 AVTOKLEPARSTVO, Markežič Darjo s.p. Gračišče 1 

9 KLJUČAVNIČARSTVO, Bojan Spasović s.p. Materija 1 

10 Instalacije Kovačič d.o.o. Ilirska Bistrica 1 

11 SLOCAP d.o.o. Sežana 1 

12 Računovodstvo in prevajanje Irena Pečar s.p. Koper 1 
 
 
 
 

AKTIVNOSTI v letu 2012 

 

1. Mesečna izplačila štipendij  
Štipenditor RRC Koper je mesečno vršil izplačila štipendij preko posebnega 
bančnega računa odprtega pri Abanki VIPA. Vršil je tudi izplačila posebnih dodatkov, 
ki so v celoti financirani s strani delodajalcev. Več kot polovico sredstev za izplačilo 
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štipendij zagotavlja iz lastnih virov, saj se sredstva države in EU izplačujejo z nekaj 
mesečnim zamikom. 
 

2. Izdaja zahtevkov delodajalcem 
Mesečno so se izstavljali zahtevki delodajalcem za sofinanciranje štipendij v višini 
40% od vrednosti štipendije. Zahtevki vključujejo tudi morebitne posebne dodatke, ki 
so v celoti sofinancirani s strani delodajalcev. 
 

3. Odstop od pogodbe 
V obravnavanem obdobju je bilo več odstopov od pogodbe o štipendiranju. V vseh 
primerih je bil delodajalec tisti, ki se je odločil, da štipendistov ne bodo zaposlili, 
zaradi trenutnih gospodarskih razmer. 
 

4. Priprava poročil  in zahtevkov za sofinanciranje 
Pripravljena so bila mesečna poročila za Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v 
nadaljevanju Sklad) na osnovi pogodbe o sofinanciranju operacije Regijska 
štipendijska shema RŠS Južna Primorska ter zahtevki za sofinanciranje operacije.  
 

5. Vnos podatkov v sistem ISARR 
Štipenditor se je prijavil v informacijski sistem ISAAR (referenčni informacijski sistem 
za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programih) za vnos podatkov o 
operaciji RŠS. Poročila o operaciji RŠS so bila redno vnešena v informacijski sistem. 
Vneseni so bili podatki o štipendistih, delodajalcih, o sklenjenih pogodbah ter podatki 
o izplačilih štipendij. Delo s sistemom je potekalo nemoteno. 
 

6. Objava javnega poziva delodajalce  
Na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem 
(prečiščeno besedilo z dne 19.9.2008) je Regionalni razvojni center Koper, 
Regionalna razvojna agencija Južne Primorske, dne 30.3.2012 objavil na svojih 
spletnih straneh (www.rrc-kp.si/rrss) JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA 
VKLJUČITEV V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) JUŽNA 
PRIMORSKA za šolsko/študijsko leto 2012/2013.. Rok za oddajo vlog je bil 
25.7.2012. 
Obvestilo o pozivu je bilo objavljeno tudi v časopisih Delo in Primorske novice ter 
mesečniku Podjetniški glas Primorske. Informiranje pa je potekalo preko elektronske 
pošte. 
Predmet poziva je bil izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo 
(RŠS) Južna Primorska v šolskem/študijskem letu 2012/2013, za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij v višini 60 %. 
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«. 
 

http://www.rrc-kp.si/rrss
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7. Odpiranje vlog prispelih na javni poziv delodajalcem  
28.8.2012 je potekalo odpiranje prispelih vlog na javni poziv delodajalcem za 
vključitev v RŠS. Na razpis se je odzvalo 15 podjetij, ki je skupaj ponudilo 39 
štipendij. Vse vloge so bile potrjene, saj so izpolnjevale pogoje za vključitev. 
Razpisanih je bilo vseh 39 potreb po kadrih. 
 

8. Odločbe o mirovanju, prekinitve pogodb, zaposlitve  
Nekaj študentov je do konca obdobja že zaključilo študij, vendar še niso končali vseh 
študijskih obveznosti. Zato so jim bile odobrene odločbe o mirovanju. Dva štipendista 
pa sta se v tem obdobju tudi zaposlila. 
 

9. Promocija RŠS  
Obvestila za medije so bila poslana številnim spletnim, radijskim in časopisnim 
medijem. Obvestila so vsebovala opis štipendijske sheme in informacije o javnem 
pozivu za delodajalce. Poziv je bil objavljen tudi v Podjetniškem glasu Primorske.  
Na enak način je potekala tudi objava in promocija javnega razpisa za štipendiste. 
 

10. Objava javnega razpisa za štipendiste  
Na podlagi 19. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem 
(RŠS) je Regionalni razvojni center Koper, kot štipenditor (oz. nosilec RŠS Južna 
Primorska) dne 9.9.2012 objavil JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH 
ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS JUŽNA PRIMORSKA) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO 
LETO 2012/2013. Rok za oddajo vlog za dijake in študente je bil 10.10.2012. 
Javni razpis štipendij je bil objavljen na spletnih straneh RRC Koper (www.rrc-
kp.si/rrss), informiranje pa je potekalo tudi preko elektronske pošte. 
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. 
 
Regionalni razvojni center Koper, kot štipenditor je v sodelovanju z delodajalci, 
razpisal 39 štipendij za šolsko/študijsko leto 2012/2013 za pridobitev naslednjih 
poklicev oz. smeri izobraževanja: 
 
 

Seznam razpisanih štipendij za šolsko/študijsko leto 2012/2013 

Poklic (raven izobrazbe) 
Število 

štipendij 
Podjetje 

Gimnazijski maturant (5) 1 
1 
1 
1 
1 
1 

Mizarstvo Bolčič Mitja Bolčič s.p. 
SPETRO d.o.o. 
Odvetnica Anita Hiti 
7ka d.o.o. 
POSPAK d.o.o. 
ZABUKOVEC MTI d.o.o. 

Lesarski tehnik (5) 1 Mizarstvo Bolčič Mitja Bolčič s.p. 

http://www.rrc-kp.si/rrss
http://www.rrc-kp.si/rrss
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Strojni tehnik (5) 1 
2 

IMAS d.o.o., Sežana 
CIMOS d.d., Koper 

Strojništvo (6/1, 6/2) 
 
 
Strojništvo (6/1, 6/2 ali 7) 

1 
1 
1 
3 

ŠIK d.o.o. Koper 
Proizvodnja strojev, Andrej Frank s.p. 
IMAS d.o.o., Sežana 
CIMOS d.d., Koper 

Tehnik mehatronik (5) 1 CIMOS d.d., Koper 

Mehatronik operater (4) 1 CIMOS d.d., Koper 

Elektrotehnik (5) 2 CIMOS d.d., Koper 

Elektrotehnika (6/2 ali 7) 1 CIMOS d.d., Koper 

Informatika (6/2 ali 7) 1 CIMOS d.d., Koper 

Materiali, metalurgija (6/2 ali 7) 1 CIMOS d.d., Koper 

Mehatronika (6/2) 
Mehatronika (6/1, 6/2 ali 7) 

1 
1 

Valter Furlan s.p. 
CIMOS d.d., Koper 

Aplikativna kineziologija (6/2) 1 DEA Sežana, Milan Škapin s.p. 

Fizioterapevt (6/2) 1 Zdravstveni zavod Bem Ankaran 

Doktor medicine (7) 1 Zdravstveni zavod Bem Ankaran 

Šport in zdravje (7) 1 POSPAK d.o.o. 

Promet/logistika (6/2) 1 T-PRING d.o.o. 

Kozmetični tehnik (5) 1 Istrabenz Turizem d.d. 

Gastronom/hotelir (4) 
Gastronomsko-turistični tehnik (5) 
Org. poslovanja v gostinstvu in 
turizmu (6) 

4 
3 
1 

Istrabenz Turizem d.d. 
Istrabenz Turizem d.d. 
Istrabenz Turizem d.d. 

SKUPAJ 39  

 

 

11. Odpiranje vlog prispelih na javni razpis za štipendiste 
Komisija za štipendiranje je 11.10.2012 izvedla odpiranje vlog prispelih na javni 
razpis štipendij enotnih regijskih štipendijskih shem (RŠS Južna Primorska) za šolsko 
leto 2012/2013. Na razpis je prispelo 48 vlog dijakov in študentov. 8 kandidatov je 
poslalo nepopolne vloge in so bili pozvani k dopolnitvi. Seznam prispelih vlog je bil 
posredovan delodajalcem, ki so se v novembru odločali o izbiri kandidatov. 
 

12. Izdaja odločb starim štipendistom 
Štipendistom, ki so nadaljevali izobraževanje v šolskem letu 2012/2013, so na 
začetku oktobra izdali 2 odločbi (štipendisti iz 1. razpisa 2008/2009), 7 odločb 
(štipendisti iz 2. razpisa 2009/2010), 15 odločb (štipendisti iz 3. razpisa 2010/2011) in 
14 odločb (štipendisti iz 4. razpisa 2011/2012). 
 

13. Izdaja odločb novim štipendistom 
V decembru je bilo izdanih 16 odločb novim štipendistom, ki so se uspešno vključili v 
enotno regijsko štipendijsko shemo Južna Primorska v šolskem letu 2012/2013. 
Povprečna štipendija znaša 262,70 €. 
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Oddane štipendije za šolsko/študijsko leto 2012/2013 

KOPER – 8 štipendij 

Strojništvo (UN) CIMOS d.d. 

mag. inž. strojništva CIMOS d.d. 

gimnazijski maturant SPETRO d.o.o. 

inž. strojništva ŠIK d.o.o. Koper 

dipl.inž. prometne tehnologije T-PRING d.o.o. 

gimnazijski maturant ZABUKOVEC MTI d.o.o. 

dipl. fizioterapevt Zdravstveni zavod Bem Ankaran 

dipl. inž. strojništva CIMOS d.d. 

SEŽANA – 4 štipendije 

aplikativna kineziologija DEA Sežana, Milan Škapin s.p. 

strojni tehnik IMAS d.o.o. 

Strojništvo (UN) IMAS d.o.o. 

gimnazijski maturant Odvetnica Anita Hiti 

HRPELJE-KOZINA – 1 štipendija 

gimnazijski maturant MIZARSTVO BOLČIČ, Mitja Bolčič s.p. 

IZOLA – 1 štipendija 

Strojništvo (VSŠ) CIMOS d.d. 

ILIRSKA BISTRICA – 2 štipendiji 

mag. inž. strojništva 
FRANK PROIZVODNJA STROJEV, Andrej 
Frank s.p. 

lesarski tehnik MIZARSTVO BOLČIČ, Mitja Bolčič s.p. 

 
 

14. Izdan sklep o izbiri operacije iz Javnega sklada RS za razvoj 
kadrov in štipendije in podpis pogodbe 

Novembra meseca je prispel sklep o izbiri, kjer so za izvajanje operacije za RŠS 
Južna Primorska namenjena sredstva Evropskega socialnega sklada in proračuna 
RS v višini 158.490,49 EUR. 
Decembra meseca pa je bila podpisana tristranska pogodba z Ministrstvom za delo 
družino in socialne zadeve in Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije o 
sofinanciranju RŠS Južna Primorska za šolsko/študijsko leto 2012/2103, v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.  
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3.6   IZVAJANJE ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME 
(RŠS JUŽNA PRIMORSKA) V LETU 2013 

 
 
V okviru četrtega Javnega razpisa štipendij Enotne regijske štipendijske sheme (v 
nadaljevanju RŠS Južna Primorska) za šolsko leto 2012/2013 je bilo podeljenih 16 
štipendij dijakom in študentom. Polovica štipendij je bila podeljenih za srednješolski 
in dodiplomski program tehničnih poklicev (strojništvo) in četrtina za poklic 
gimnazijski maturant.  
 
Od 39 razpisanih štipendij je ostalo 23 nepodeljenih. Za univerzitetno izobrazbo so 
ostale nepodeljene štipendije za smeri org. poslovanja v gostinstvu in turizmu in inž. 
mehatronike.  
V skupini poklicne izobrazbe pa so ostale nepodeljene štipendije iz smeri turizem 
(gastronom/hotelir, turistični tehnik, kozmetični tehnik). Eden izmed razlogov za 
nepodeljene štipendije je ta, da se delodajalec ni odločil za štipendiranje nobenega 
od prijavljenih kandidatov. 
 
 

Odobrene štipendije po občinah podjetij 

Koper 8 

Sežana 4 

Hrpelje-Kozina 1 

Ilirska Bistrica 2 

Izola 1 

SKUPAJ 16 
 
 

Odobrene štipendije po prebivališču štipendistov 

Koper 8 

Sežana 4 

Hrpelje-Kozina 2 

Ilirska Bistrica 1 

Izola 1 

SKUPAJ 16 
 
 

Odobrene štipendije po področju 

gimnazija 4 

strojništvo 8 

aplikativna kineziologija 1 
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lesarstvo 1 

prometna tehnologija 1 

fizioterapija 1 

SKUPAJ 16 
 
 

Odobrene štipendije glede na stopnjo izobraževanja 

Poklicno in srednješolsko izobraževanje 6 

Dodiplomski študij 10 

 
 

Seznam delodajalcev, po kraju in številu štipendistov v š.l. 2012/2013 

Zap. 
št. 

DELODAJALCI  Kraj Št. štipendistov 

1 ŠIK d.o.o. Koper Koper 1 

2 Frank proizvodnja strojev, Andrej Frank s.p. Prem 1 

3 MIZARSTVO BOLČIČ, Mitja Bolčič s.p. Kozina 2 

4 SPETRO d.o.o. Izola 1 

5 IMAS d.o.o. Sežana 2 

6 Zdravstveni zavod Bem Ankaran Ankaran 1 

7 Odvetnica Anita Hiti Sežana 1 

8 CIMOS d.d. Koper 4 

9 DEA Sežana, Milan Škapin s.p. Sežana 1 

10 T-PRING d.o.o. Koper 1 

11 ZABUKOVEC MTI d.o.o. Dekani 1 
 
 

AKTIVNOSTI v letu 2013 
 

1. Mesečna izplačila štipendij  
Štipenditor RRC Koper je mesečno vršil izplačila štipendij preko posebnega 
bančnega računa odprtega pri Abanki VIPA. Vršil je tudi izplačila posebnih dodatkov, 
ki so v celoti financirani s strani delodajalcev. Več kot polovico sredstev za izplačilo 
štipendij zagotavlja iz lastnih virov, saj se sredstva države in EU izplačujejo z nekaj 
mesečnim zamikom. 
 

2. Izdaja zahtevkov delodajalcem 
Mesečno so se izstavljali zahtevki delodajalcem za sofinanciranje štipendij v višini 
40% od vrednosti štipendije. Zahtevki vključujejo tudi morebitne posebne dodatke, ki 
so v celoti sofinancirani s strani delodajalcev. 
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3. Odstop od pogodbe 
V obravnavanem obdobju je bilo več odstopov od pogodbe o štipendiranju. V enih 
primerih so se delodajalci odločili, da štipendista ne bodo zaposlil, v drugih pa je bil 
štipendist tisti, ki je odstopili od pogodbe, zaradi neuspešnega zaključka šolanja. 
 

4. Priprava poročil in zahtevkov za sofinanciranje 
Pripravljena so bila mesečna poročila za Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v 
nadaljevanju Sklad) na osnovi pogodbe o sofinanciranju operacije Regijska 
štipendijska shema RŠS Južna Primorska ter zahtevki za sofinanciranje operacije.  
 

5. Vnos podatkov v sistem ISARR 
Štipenditor se je prijavil v informacijski sistem ISAAR (referenčni informacijski sistem 
za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programih) za vnos podatkov o 
operaciji RŠS. Poročila o operaciji RŠS so bila redno vnešena v informacijski sistem. 
Vneseni so bili podatki o štipendistih, delodajalcih, o sklenjenih pogodbah ter podatki 
o izplačilih štipendij. Delo s sistemom je potekalo nemoteno. 
 

6. Objava javnega poziva delodajalce  
Na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem je 
Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija Južne Primorske, 
dne 29.3.2013 objavil na svojih spletnih straneh (www.rrc-kp.si/rrss) JAVNI POZIV 
DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO ŠTIPENDISTIH ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 IN VKLJUČITEV V ENOTNO REGIJSKO 
ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) JUŽNA PRIMORSKA. Rok za oddajo vlog je bil 
19.7.2013. 
Obvestilo o pozivu je bilo objavljeno tudi v časopisih Delo in Primorske novice ter 
mesečniku Podjetniški glas Primorske. Informiranje pa je potekalo osebno in preko 
elektronske pošte. 
Predmet poziva je bil izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo 
(RŠS) Južna Primorska v šolskem/študijskem letu 2013/2014, za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij v višini 60 %. 
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«. 
 

7. Odločbe o mirovanju, prekinitve pogodb, zaposlitve 
Nekaj študentov je do konca obdobja že zaključilo študij, vendar še niso končali vseh 
študijskih obveznosti. Zato so jim bile odobrene odločbe o mirovanju. Dva štipendista 
pa sta se v tem obdobju tudi zaposlila. 
 

8. Promocija RŠS  
Obvestila za medije so bila poslana številnim spletnim, radijskim in časopisnim 
medijem. Obvestila so vsebovala opis štipendijske sheme in informacije o javnem 
pozivu za delodajalce. Poziv je bil objavljen tudi v Podjetniškem glasu Primorske. 

http://www.rrc-kp.si/rrss


                  
 

            CENTER  ZA  POSPEŠEVANJE  PODJETNIŠTVA  PIRAN 
        CENTRO  DI  PROMOZIONE  DELL'IMPRENDITORIA  PIRANO 

44 
Analiza izvajanja Regijske štipendijske sheme Južne Primorske 

Na enak način je potekala tudi objava in promocija javnega razpisa za štipendiste. 
Sama Shema pa je bila dodatno predstavljena na sejmu Informativa 2013..  

 

9. Odpiranje vlog prispelih na javni poziv delodajalcem  
26.8.2013 je potekalo odpiranje prispelih vlog na javni poziv delodajalcem za 
vključitev v RŠS. Na razpis se je odzvalo 20 podjetij, ki je skupaj ponudilo 34 
štipendij. Vse vloge so bile potrjene, saj so izpolnjevale pogoje za vključitev. 
Razpisanih je bilo 34 potreb po kadrih. 
Po preverjanju administrativne ustreznosti so 30.8.2013 bile poslane delodajalcem 
odločbe o potrditvi potreb za vključitev v Javni razpis štipendij enotnih »Regijskih 
štipendijskih shem«  
 

10. Objava javnega razpisa za štipendiste 
Na podlagi 19. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem 
(RŠS) je Regionalni razvojni center Koper, kot štipenditor (oz. nosilec RŠS Južna 
Primorska) dne 10.9.2013 objavil JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH 
ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS JUŽNA PRIMORSKA) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO 
LETO 2013/2014. Rok za oddajo vlog za dijake in študente je bil 10.10.2013. 
Javni razpis štipendij je bil objavljen na spletnih straneh RRC Koper (www.rrc-
kp.si/rrss), informiranje pa je potekalo tudi preko elektronske pošte. 
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. 
Regionalni razvojni center Koper, kot štipenditor je v sodelovanju z delodajalci, 
razpisal 34 štipendij za šolsko/študijsko leto 2013/2014 za pridobitev poklicev oz. 
smeri izobraževanja, ki jih delodajalci potrebujejo: 
 

11. Odpiranje vlog prispelih na javni razpis za štipendiste  
Do odpiranja vlog sta od štipendiranja odstopila dva delodajalca: Odvetnica Anita Hiti 
in Interdata d.o.o. Število razpisanih štipendij za šolsko leto 2013/2014 je tako bilo 32. 
 
 

Seznam razpisanih štipendij za šolsko/študijsko leto 2013/2014 

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 KERN d.o.o. 

http://www.rrc-kp.si/rrss
http://www.rrc-kp.si/rrss
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2 

1 

IMAS d.o.o., Sežana 

LIPRO d.o.o. 

Strojništvo (6/1, 6/2) 

 

Strojništvo (7) 

1 

1 

2 

DAG d.o.o. KOPER 

TEI 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. 

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 32  

 
 
Komisija za štipendiranje je 14.10.2013 izvedla odpiranje vlog prispelih na javni 
razpis štipendij enotnih regijskih štipendijskih shem (RŠS Južna Primorska) za šolsko 
leto 2013/2014. 
Na razpis je prispelo 34 vlog dijakov in študentov. Do dne 22.10.2013 je prispelo še 6 
vlog, od teh 3 pravočasno, s poštnim žigom 10.10.2013, 3 vloge pa so prispele 
nepravočasno in so bile zavržene. Od skupaj 40 vlog, so potrdili 37 pravočasno 
prispelih vlog. 5 vlog ni bilo popolnih in kandidate so pozvali k dopolnitvam. 
Kandidati so vloge dopolnili.  
Seznam prispelih vlog je bil posredovan delodajalcem, ki so se po opravljenih 
razgovorih odločili o izbiri kandidatov. 
 

12. Izdaja odločb starim štipendistom 
Štipendistom, ki so nadaljevali izobraževanje v šolskem letu 2013/2014, so sredi 
oktobra izdali 3 odločbe (štipendisti iz 2. razpisa 2009/2010), 7 odločb (štipendisti iz 3. 
razpisa 2010/2011), 10 odločb (štipendisti iz 4. razpisa 2011/2012) in 11 odločb 
(štipendisti iz 5. razpisa 2012/2013). 
 

13. Izdan sklep o izbiri operacije iz Javnega sklada RS za razvoj 
kadrov in štipendije in namera za podpis pogodbe 

Decembra meseca je prispel sklep o izbiri, kjer so za izvajanje operacije za RŠS 
Južna Primorska namenjena sredstva Evropskega socialnega sklada in proračuna 
RS v višini 88.587,49 EUR. Sredstva so namenjena za izplačilo za šolsko/študijsko 
leto 2013/2014 in 2014/2015.  
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Sledil je podpis tristranske pogodbe z Ministrstvom za delo družino in socialne 
zadeve in Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije o sofinanciranju RŠS 
Južna Primorska za šolsko/študijsko leto 2013/2104. 
 

14. Vključitev štipendistov v RŠS 2013/2014 
Delodajalci so opravili razgovore in izbranih je bilo 20 kandidatov (9 dijakov in 11 
študentov), katerim bodo podeljene štipendije. Sledil je podpis tristranskih pogodb z 
delodajalci in štipendisti. Naknadno, po pregledu obveznosti so se nekateri podjetniki 
premislili in so od namere štipendiranja odstopili: ALFA SP d.o.o., ZABUKOVEC MTI 
d.o.o.. V podjetju ISTRABENZ TURIZEM d.d. pa niso našli primernih kandidatov. 
Dejansko pa je Regionalni razvojni center Koper, kot štipenditor, podelil le 18 
štipendij, saj sta v začetku leta 2014 odstopili dve izbrani kandidatki. Ena oseba, ki je 
bila izbrana s strani podjetja Anima M.G.S.S. d.o.o. je naknadno odstopila, ker je bila 
prejemnica državne štipendije, kar je nezdružljivo z enotno Regijsko štipendijsko 
shemo. Druga pa je odstopila iz osebnih razlogov. 
 

 

Oddane štipendije za šolsko/študijsko leto 2013/2014 

KOPER – 13 štipendij 

gimnazijski maturant Tomaž Žerovnik s.p. 

Računovodstvo in revizija 6/2 M KUK d.o.o. 

gimnazijski maturant Lipro d.o.o. 

strojni tehnik Lipro d.o.o. 

dipl. inž. Strojništva DAG d.o.o. Koper 

mag. Strojništva DAG d.o.o. Koper 

mag. Psihologije Zdravstveni zavod Celjenje 

gostinsko-turistični tehnik Zdravstveni zavod Celjenje 

dipl. Psiholog Zdravstveni zavod Celjenje 

gimnazijski maturant Zdravstveni zavod Celjenje 

dipl. Psiholog Zdravstveni zavod Furlan 

dr. Medicine Zdravstveni zavod Furlan 

mag. Germanist KREČIČ in KREČIČ d.n.o.         (odstopila) 

SEŽANA – 2 štipendiji 

mag. Prava Odvetniška družba Gabrič o.p., d.n.o. 

strojni tehnik IMAS d.o.o. 

HRPELJE-KOZINA – 2 štipendiji 

gimnazijski maturant KERN d.o.o. 

dipl. inž. Strojništva TEI d.o.o. 

IZOLA – 1 štipendija 

dipl. športne vzgoje TORKLA d.o.o. 

DIVAČA – 2 štipendiji 

gimnazijski maturant ANIMA M.G.S.S. d.o.o.        (odstopila) 

Gastronom-hotelir ANIMA M.G.S.S. d.o.o. 
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15. Objava Javnega poziva delodajalcem za oddajo potreb v 
zvezi z vključitvijo v enotno RŠS Južna Primorska za 
šolsko/študijsko leto 2014/2015 

18.12.2013 je bil na spletnih straneh štipenditorja (www.rrc-kp.si/rrss) objavljen javni 
poziv delodajalcem za vključitev v enotno RŠS Južna Primorska za šolsko/študijsko 
leto 2014/2015. Namen poziva je informiranje dijakov in študentov o vseh 
razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja, ter ponuditi 
delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb 
med dijaki in študenti. Rok za oddajo potreb je bil sprva določen na 31.1.2014, 
kasneje pa je bil podaljšan na podlagi odločitve Javnega sklada RS za razvoj kadrov 
in štipendije. 
 

http://www.rrc-kp.si/rrss
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4.   LETNA PRIMERJAVA IZVAJANJA REGIJSKE 
ŠTIPENDIJSKE SHEME (RŠS JUŽNA PRIMORSKA) 
 
 

Enotna Regijska štipendijska shema za Obalno-kraško regijo (v nadaljevanju RŠS 
Južna Primorska) se je začela izvajati v šolskem/študijskem letu 2008/09. 
Prvo leto izvajanja je zavladal izjemen interes za to novost na štipendijskem področju. 
Že naslednje leto pa je bilo zaznati upad interesa zaradi nastopa težje gospodarske 
situacije. 
 

Iz spodnjih podatkov je razvidno, da se približno 2/3 razpisnih štipendij podelijo, 
medtem, ko tretjina štipendij ostane nepodeljena. 
 
 
 

Enotna regijska štipendijska shema 

       

Šolsko leto 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

       

Razpisane štipendije 124 58 37 31 39 32 

       

Podeljene 58 37 24 19 16 18 

     Dijakom 21 12 12 10 6 8 

     Študentom 37 25 12 9 10 10 

       

Nepodeljene 66 21 13 12 23 14 
 
 

Število razpisanih, podeljenih in nepodeljenih štipendij
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Šolsko leto 2008/09 
V letu 2008 je Enotna Regijska štipendijska shema Južna Primorska (v nadaljevanju 
RŠS Južna Primorska), pod okriljem Regionalnega razvojnega centra Koper, prvič 
objavila razpis štipendij za dijake in študente. Na razpisu je sodelovalo 22 podjetij iz 
regije, ki so preko tega instrumenta želela pridobiti nov in kakovosten kader za 
konkretna delovna mesta. Med 124 razpisanimi štipendijami jih je bilo največ iz 
tehničnih smeri (gradbeništvo, strojništvo, elektrotehnika), turizma in zdravstva, med 
delodajalci pa so bili tako samostojni podjetniki kot velika podjetja. 
 
V okviru tega prvega Javnega razpisa štipendij Enotne regijske štipendijske sheme (v 
nadaljevanju RŠS Južna Primorska) za šolsko leto 2008/2009 je bilo skupaj 
podeljenih 58 štipendij: 21 dijakom in 37 študentom. Največ štipendij je bilo 
podeljenih za dodiplomski študij tehničnih poklicev (gradbeništvo, strojništvo, 
elektrotehnika) ter za poklice iz področja turizma. 
 
KLASIUS je kratica za KLAsifikacijski Sistem Izobraževanja in USposabljanja. 
Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) sestavljata dve 
klasifikaciji: 

- KLASIUS-SRV (segment, raven, vrsta): aktivnosti in izide izobraževanja in 
usposabljanja razvrščamo v klasifikacijske skupine na podlagi segmenta, ravni 
ter vrste izobraževanja in usposabljanja.; 

- KLASIUS-P (področje): aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja 
razvrščamo v klasifikacijske skupine na podlagi področja izobraževanja in 
usposabljanja. 

Klasifikacije so orodje za organizirano in sistematično obravnavo podatkov ter 
pomembne metodološke osnove za izvajanje statističnih raziskovanj.  
 
Najbolj zastopani poklici oziroma izobrazbe so po KLASIUS-SRV: 582, 521 in 812, 
po KLASIUS-P pa: 14001, 16102 in 16204. 
 
Povprečna štipendija v okviru RŠS Južna Primorska je znašala 244,28 EUR. V 
nekaterih primerih je bil izplačan tudi poseben dodatek, ki je v celoti sofinanciran s 
strani delodajalcev. 
 
Od 124 razpisanih štipendij je ostalo 66 nepodeljenenih. Nepodeljene so ostale 
predvsem štipendije za pridobitev poklicne izobrazbe (zidar, mizar, tesar, oblikovalec 
kovin itd.), za katere je prispelo zelo malo ali celo nič vlog. To so tudi najbolj 
deficitarni poklici v regiji, za katere so potrebe podjetij največje. 
 
 

Šolsko leto 2009/10 
V okviru drugega Javnega razpisa štipendij Enotne regijske štipendijske sheme, 
veljaven za šolsko leto 2009/2010 je bilo podeljenih 37 štipendij dijakom in 
študentom. Dijakom je bilo podeljenih 12 štipendij, študentom pa 25. Največ je bilo 

https://www.stat.si/klasius/Default.aspx?id=2
https://www.stat.si/klasius/Default.aspx?id=2
https://www.stat.si/klasius/Default.aspx?id=2
https://www.stat.si/klasius/Default.aspx?id=2
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podeljenih štipendij za dodiplomski študij tehničnih poklicev (strojništvo, zdravstvo) 
ter za poklice iz področja ekonomije in lesarstva. 
Povprečna štipendija je znašala 261,91 EUR. 
 
Od 58 razpisanih štipendij je ostalo 21 nepodeljenih. Nepodeljene so ostale 
predvsem štipendije za pridobitev poklicne izobrazbe (frizer, tesar, kuhar, natakar, 
gastronom/hotelir itd.), za katere prispelo zelo malo ali nič vlog. Med temi so tudi 
najbolj deficitarni poklici v regiji, za katere so potrebe podjetij največje. 
 
 

Šolsko leto 2010/11 
Za šolsko leto 2010/2011 je bilo v okviru tretjega Javnega razpisa štipendij Enotne 
regijske štipendijske sheme, dijakom in študentom skupaj podeljenih 24 štipendij 
(vsaki skupini točno polovico štipendij). Največ je bilo podeljenih štipendij za 
dodiplomski študij tehničnih poklicev (strojništvo, zdravstvo) ter za poklic gimnazijski 
maturant in iz področja turizma. 
Povprečna štipendija je znašala 280,82 EUR. 
 
Od 37 razpisanih štipendij je ostalo 13 nepodeljenih. Za univerzitetno izobrazbo so 
bile podeljene vse razpoložljive štipendije. Za pridobitev poklicne izobrazbe pa so 
ostale nepodeljene štipendije za poklic gastronom/hotelir in orodjar. Med 
nepodeljenimi štipendijami so tudi najbolj deficitarni poklici v regiji, za katere so 
potrebe podjetij največje, vendar interesa med dijake ni bilo. 
 

 

Šolsko leto 2011/12 
V okviru četrtega Javnega razpisa štipendij Enotne regijske štipendijske sheme je 
bilo za šolsko leto 2011/2012 podeljenih 19 štipendij dijakom in študentom. Prvim je 
bilo podeljenih 10 štipendij, drugim pa 9. Največ štipendij je bilo podeljenih za 
srednješolski in dodiplomski program tehničnih poklicev (strojništvo) ter za 
gimnazijske maturante. 
Povprečna štipendija je znašala 264,57 EUR. 
 
Od 31 razpisanih štipendij je ostalo 12 nepodeljenih. Za univerzitetno izobrazbo so 
ostale nepodeljene štipendije za smeri informatika in metalurgija. V skupini poklicne 
izobrazbe pa so ostale nepodeljene štipendije za poklic elektrikar/elektrotehnik in 
orodjar. Med nepodeljenimi štipendijami so tudi najbolj deficitarni poklici v regiji, za 
katere so potrebe podjetij največje. Eden izmed razlogov za nepodeljene štipendije je 
tudi ta, da se vlagatelji prijavijo na več različnih razpisov za štipendije in potem 
izberejo najugodnejšo možnost. 
 
 

Šolsko leto 2012/13 
Za šolsko leto 2012/2013 je bilo v okviru petega Javnega razpisa štipendij Enotne 
regijske štipendijske sheme podeljenih 16 štipendij: dijakom (10) in študentom (6). 
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Polovica vseh štipendij je bila podeljenih za srednješolski in dodiplomski program 
tehničnih poklicev (strojništvo) in četrtina za poklic gimnazijski maturant.  
Povprečna štipendija je znašala 262,70 EUR. 
 
Od 39 razpisanih štipendij je ostalo 23 nepodeljenih. Za univerzitetno izobrazbo so 
ostale nepodeljene štipendije za smeri org. poslovanja v gostinstvu in turizmu in inž. 
mehatronike. V skupini poklicne izobrazbe pa so ostale nepodeljene štipendije iz 
smeri turizem (gastronom/hotelir, turistični tehnik, kozmetični tehnik). Eden izmed 
razlogov za nepodeljene štipendije je ta, da se delodajalec ni odločil za štipendiranje 
nobenega od prijavljenih kandidatov. 
 
 

Šolsko leto 2013/14 
V okviru šestega Javnega razpisa štipendij Enotne regijske štipendijske sheme za 
šolsko leto 2013/2014 je bilo skupaj podeljenih 18 štipendij: 8 dijakom in 10 
študentom. Največ štipendij je bilo podeljenih za dodiplomski program tehničnih 
poklicev (predvsem strojništvo), za študij psihologije in za poklic gimnazijski maturant. 
Povprečna štipendija je znašala 256,28 EUR. 
 
Od 32 razpisanih štipendij je ostalo 14 nepodeljenih. Največ nepodeljenih štipendij je 
ostalo za strojne inženirje (univerzitetna izobrazba), v skupini poklicne izobrazbe pa 
so ostale nepodeljene štipendije za strojnega tehnika. V obeh primerih je 
povpraševanje preseglo ponudbo štipendij s strani delodajalcev. 
 
 
 

4.1   Podeljene štipendije enotne regijske štipendijske sheme 
 
Od šolskega/študijskega leta 2008/2009 do šolskega/študijskega leta 2013/2014 je 
bilo podeljenih 172 štipendij, od teh 73 štipendij dijakom in 99 štipendij študentom. 
Največje število podeljenih štipendij je bilo opaziti v šolskem/študijskem letu 
2008/2009, ko so se je v Enotno regijsko štipendijsko shemo vključila večja podjetja, 
kot Kraški zidar, Istrabenz Turizem, Makro 5 Investicije in CIMOS. Omenjena 
podjetja so podelila kar polovico od vseh podeljenih štipendij. Kraški zidar je podelil 
kar 16 štipendij, Istrabenz Turizem 12 štipendij, , Makro 5 Investicije 5 štipendij in 
CIMOS 4 štipendije. V šolskem/študijskem letu 2009/2010 se je od omenjenih 
podjetij prijavil na razpis le Istrabenz Turizem, vendar so v primerjavi z predhodnim 
šolskim/študijskim letom podelili le 2 štipendiji. V tem šolsko/študijskem leto so se 
prijavila druga, srednje velika podjetja, med katerimi je bilo največje število podeljenih 
štipendij v podjetju IMAS d.o.o. (7 štipendij), zatem v podjetju Mizarstvo Bolčič (5 
štipendij). Ostali vključeni so podelili od 1-4 štipendije. Taka tendenca vključevanja 
srednje velikih in vse več manjših podjetij v RŠS se je ohranila tudi v 
šolskem/študijskem letu 2010/2011. Velika podjetja kot sta Istrabenz Turizem in 
Cimos sta podelila manjše število štipendij. 
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Kot izhaja iz spodnje tabele je bilo največ štipendij podeljenih v prvem letu izvajanja 
enotne regijske štipendijske sheme (šolsko/študijsko leto 2008/2009). V primerjavi z 
kasnejšimi leti, so bile podeljene v večjem številu tako dijakom kot študentom. Trend 
podeljenih štipendij je z leti upadal in je sledil trendu zmanjševanja števila razpisanih 
štipendij ter manjšemu interesu dijakom in študentov. 
Razloge lahko identificiramo v težji gospodarski situaciji in v zavedanju pogodbenih 
obveznosti, ki jih določa RŠS. 
 
 
 

Podeljene štipendije enotne regijske štipendijske sheme 

       

Šolsko leto 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

       

     Dijakom 21 12 12 10 10 8 

     Študentom 37 25 12 9 6 10 

SKUPAJ 58 37 24 19 16 18 
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4.2   Letnik šolanja ob vključitvi v enotno regijsko štipendijsko 
shemo 
 
Ob pregledu letnikov šolanja za dijake, ki so vključili v ERŠS v šolsko leto 2008/2009 
je opaziti, da se jih je največ vključilo iz višjih razredov, 3. in 4. letnika. Enako je 
veljalo tudi za dijake, ki so se vključili v RŠS v šolskem letu 2009/2010. V vključitvi v 
vseh naslednjih šolskih letih od 2010/2011 do 2013/2014 pa je bilo največ dijakov iz 
1. letnika. Ob vse manjših možnostih za zaposlovanje in težji finančni in gospodarski 
situaciji mladi začnejo že zgodaj razmišljati kje se bodo zaposlili. 
 
Iz spodnje tabele je razvidno, da se je v študijsko leto 2008/2009 vključilo največ 
študentov iz 2. in 3. letnika. V nadaljnjih študijskih letih 2009/2010 pa vse do 
2013/2014 je bilo največ vključitev študentov iz 1. letnikov. Iz opravljenih telefonskih 
razgovorov s štipendisti je moč opaziti vse težje družinske zmožnosti financiranja 
študiranja otrok in večje skrbi po zaposlitvi, saj je delovnih mest zelo malo oziroma 
do zaposlitve sploh ne pride. Z vključitvijo v RŠS pa je zaposlitev praviloma 
zagotovljena. 
 
 
 

Letnik šolanja ob vključitvi v enotno regijsko štipendijsko shemo 

       

Letnik   /  Šolsko leto 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

       

   Dijaki       

1. 3 3 5 5 3 4 

2. 3 4 4 2 2 2 

3. 7 1 3 3 - 1 

4. 7 4 - - 1 1 

5. 1 - - - - - 

     SKUPAJ    21 12 12 10 6 8 

       

   Študenti       

1. 6 10 6 6 5 3 

2. 10 5 3 - 3 3 

3. 10 3 - 2 2 3 

4. 6 3 2 - - - 

5. 4 - 1 - - - 

absolvent 1 4 - 1 - 1 

    SKUPAJ    37 25 12 9 10 10 

       

SKUPAJ 58 37 24 19 16 18 
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4.3   Kraj izobraževanja 
 
Kraj izobraževanja je odvisen od lokacije šolskih centrov in univerz. 
Za srednješolsko izobraževanje prevladujejo Koper in Sežana, za gostinske poklice 
pa Izola, kjer se nahaja Srednja šola Izola, ki združuje bivšo Srednjo gostinsko in 
turistično šolo Izola in Srednjo zdravstveno šolo Izola (združeni od 1.1.2013). Vsi 
izobraževalni programi in dejavnosti, ki so se do tedaj izvajali na obeh šolah, ostajajo 
nespremenjeni. 
Prav tako za dodiplomski študij prevladajo Ljubljana, Maribor in Koper, kjer imajo 
sedež tri slovenske univerze. Portorož pa prevlada za študij turizma in pomorstva, saj 
se nahajata Turistica, Fakulteta za turistične študije in Fakulteta za pomorstvo in 
promet. 
 

4.4   Povprečna višina podeljenih štipendij 
 
Kot je razvidno iz spodnje tabele je bila povprečna višina podeljenih štipendij 
približno 260,00 EUR. Izjema je šolsko leto 2010/2011, ko je bil znesek višji, saj je 
veliko štipendistom bil priznan dodatek za izobraževanje izven kraja bivanja. 
Maksimalni dodatek je znašal za dijake 18% minimalne plače v Republiki Sloveniji, 
za študente pa 24%. 
 
 

Povprečna višina podeljenih štipendij 

       

Šolsko leto 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

       

EUR 244,28 261,91 280,82 264,57 262,70 256,28 
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4.5   Nepodeljene štipendije enotne regijske štipendijske sheme 
 
Razmerje med razpisanimi in nepodeljenimi štipendijami nam pokaže, da več kot ena 
tretjina razpisanih štipendij ostane nepodeljenih. 
Glavni razlog je ta, da podjetja niso našla sebi primernega kandidata. Po opravljenih 
razgovorih se namreč niso odločila štipendirati nobenega od zainteresiranih 
kandidatov. Za nekatere razpisane poklice pa ni bilo nobenih prijav dijakov ali 
študentov. 
 
Nekatera podjetja so oddala prijave po kadrovskih štipendijah brez upoštevanja vseh 
pogojev RŠS in lastne finančne situacije. Zato so že pred podpisom pogodb z RRC 
Koper in štipendistom odstopila (predvsem v zadnjem šolskem/študijskem letu). Eno 
od podjetij je želelo štipendirati izključno izbrano osebo, ki pa ni bila državljanka 
Republike Slovenije, zato je od namere odstopilo. 
Zgodil se je tudi odstop izbrane štipendistke zaradi osebnih razlogov in zaradi 
nezdružljivosti hkratnega prejemanja kadrovske in državne štipendije. 
 
V šolskem/študijskem letu 2008/09 je od 124 razpisanih štipendij ostalo 66 
nepodeljenenih. Nepodeljene so ostale predvsem štipendije za pridobitev poklicne 
izobrazbe (zidar, mizar, tesar, oblikovalec kovin itd.), za katere je prispelo zelo malo 
ali celo nič vlog. To so tudi najbolj deficitarni poklici v regiji, za katere so potrebe 
podjetij največje. 
 
V naslednjem šolskem/študijskem letu je od 58 razpisanih štipendij ostalo 21 
nepodeljenih. Nepodeljene so ostale predvsem štipendije s področja poklicnega 
izobraževanja, kot so frizer, tesar, kuhar, natakar, gastronom/hotelir. 
 
V šolskem/študijskem letu 2010/11 so podjetja razpisala 37 štipendij in jih podelila 24. 
Za univerzitetno izobrazbo so bile podeljene vse razpoložljive štipendije. Za 
pridobitev poklicne izobrazbe pa so ostale nepodeljene štipendije za poklic 
gastronom/hotelir in orodjar. Med nepodeljenimi štipendijami so tudi najbolj deficitarni 
poklici v regiji, vendar interesa med dijaki ni bilo. 
 
V šolskem/študijskem letu 2011/12 pa je od 31 razpisanih štipendij ostalo le 12 
nepodeljenih. Za univerzitetno izobrazbo so ostale nepodeljene štipendije za smeri 
informatika in metalurgija. V skupini poklicne izobrazbe pa so ostale nepodeljene 
štipendije za poklic elektrikar/elektrotehnik in orodjar. Eden izmed razlogov za 
nepodeljene štipendije je tudi ta, da se vlagatelji prijavijo na več različnih razpisov za 
štipendije in potem izberejo najugodnejšo možnost. 
 
V naslednjem šolskem/študijskem letu 2012/13 je od 39 razpisanih štipendij ostalo 
nepodeljenih 23 štipendij. Za univerzitetno izobrazbo so ostale nepodeljene 
štipendije za smeri org. poslovanja v gostinstvu in turizmu in inž. mehatronike.  
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V skupini poklicne izobrazbe pa so ostale nepodeljene štipendije iz smeri turizem 
(gastronom/hotelir, turistični tehnik, kozmetični tehnik). V nekaterih primerih se 
delodajalec ni odločil za štipendiranje nobenega od prijavljenih kandidatov. 
 
V šolskem/študijskem letu 2011/12 je od 32 razpisanih štipendij ostalo 14 
nepodeljenih. Za pridobitev poklicne izobrazbe so ostale nepodeljene štipendije iz 
smeri turizem (gastronom/hotelir, turistični tehnik). Za univerzitetno izobrazbo pa so 
ostale nepodeljene štipendije za smeri pravo, strojništvo in germanizem. 
Najpogostejši razlog za nepodeljene štipendije je ta, da se je delodajalec po pregledu 
obveznosti odločil, da odstopi od štipendiranja.  
 
 
 

Pregled nepodeljenih štipendij enotne regijske štipendijske sheme 

       

Šolsko leto 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

       

Razpisane štipendije 124 58 37 31 39 32 

Nepodeljene štipend. 66 21 13 12 23 14 

% nepodeljenih št. 53,23 36,21 35,14 38,71 58,97 43,75 
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4.6   Prekinitve pogodb o štipendiranju 
 
 
Glavni razlog za prekinitev pogodb o štipendiranju so stečaji gradbenih podjetij, ki so 
že v prvem letu izvajanja RŠS razpisali največ štipendij za deficitarne in tehnične 
poklice. 
Največ prekinitev pogodb je bilo v šolskem/študijskem letu 2008/2009, kjer je bilo tudi 
največ podeljenih štipendij. Kar v 20. primerih je razlog za prekinitev oz. odstop 
pogodbe o štipendiranju na strani delodajalca. Podjetje Kraški Zidar je prekinilo 
pogodbe s štipendisti, ker je šlo v stečaj, podjetje Makro 5 Investicije pa zato, ker so 
šli v prisilno poravnavo. 
V obeh primerih do izterjave oz. vračila sredstev ni prišlo. V pogodbah o štipendiranju, 
ki so sklenjene tripartitno med delodajalcem, štipendistom in izvajalcem RŠS, 
Regionalnim razvojnim centrom Koper, je v 15. členu obveznosti delodajalca 
opredeljeno, da je v primeru prenehanja delodajalca iz razlogov kot so smrt, stečaj, 
prisilna poravnava, likvidacija in izbris oproščen vračila javnih sredstev 
 
V primerih, ko so štipendisti odstopili od pogodbe, zaradi neuspešne zaključitve 
izobraževanja, je izterjava zelo uspešna in vračajo po terminskem planu, kot 
zapisano v odločbi o vračilu. V dveh primerih je razlog za prekinitev nezaposlitev 
štipendista pri delodajalcu.  
 
V šolskem/študijskem letu 2009/2010 so razlogi za prekinitev pogodbe: odstop 
delodajalca, ker ni plačeval svojih obveznosti, odstop štipendista, ker ni zaključil z 
izobraževanjem, odstop delodajalca, ker ne bo prišlo do zaposlitve oz. ker je prišlo 
do izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije. Vračila so bila izvedena v celoti le v 
primeru prekinitve odstopa štipendista. Uporabiti je potrebno vsa pravna sredstva za 
vračilo javnih sredstev. 
 
V RŠS 2010/2011 je prišlo do prekinitve v dveh primerih: odstop delodajalca od 
pogodbe, v drugem pa odstop štipendista od pogodbe. Z vračili ni bilo težav, zneski 
javnih sredstev so bili vrnjeni v celoti. 
 
Nadalje je v šolskem/študijskem letu 2012/2013 prišlo do prekinitve pogodbe o 
štipendiranju zaradi odstopa delodajalca, ki je zagotovil vračilo v juniju 2014.  
 
Podjetje ima pravico, da štipendista kljub štipendiranju ne zaposli, mora pa s strani 
države sofinancirana sredstva vrniti nazaj v proračun. Vrniti jim jih ni treba zgolj v 
primeru stečaja oziroma če štipendist umre. Prav tako v primeru stečaja prejetih 
zneskov štipendije ni potrebno vrniti dijakom ali študentom. V tem primeru se jim dolg 
odpiše. 
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Pregled prekinitev pogodb o štipendiranju 

       

Šolsko/študijsko leto 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

       

Podeljene štipendije 58 37 24 19 16 18 

Prekinitve 31 14 3 - 1 - 

% prekinitev 53,45 37,84 12,50 0 6,25 0 
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5.   PREDNOSTI, POMANJKLJIVOSTI, PRILOŽNOSTI 
IN NEVARNOSTI PODROČJA ČLOVEŠKIH VIROV 

 
Pri analizi področja človeških virov smo se oprli predvsem na Operativna programa 
za razvoj človeških virov EU in Slovenije za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju OP 
ESS in OP RČV) in na Regionalni razvojni program Južne Primorske za obdobje 
2014-2020 (v nadaljevanju RRP). 
 
Operativni program za razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013 predstavlja 
skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog države članice, 
po uskladitvi z Evropsko komisijo (v nadaljevanju EK), ko slednja sprejme odločitev o 
potrditvi ter ga obe partnerici tudi skupaj izvajata in financirata. 
Skupni cilj OP ESS je doseganje večje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega 
življenjskega standarda ljudi ter zmanjšanje regionalnih razlik, kar bo moč doseči s 
povečanim vlaganjem v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo 
inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti. 
 
Iz Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 
2007 – 2013 (OP RČV) izhaja, da ima Slovenija veliko prednosti na tem področju, 
vendar tudi pomanjkljivosti in nevarnosti, ki se izražajo predvsem v slabi 
prilagodljivosti programov izobraževanja potrebam trga dela, kar posledično pripelje 
do neravnovesja med ponudbo programov izobraževanja in usposabljanja ter 
potrebami gospodarstva. Zaradi tega je uporabna vrednost pridobljenega znanja 
nizka. Neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela pa povzroča t.i. beg 
možganov. 
 
 
PREDNOSTI 

 Visoka vključenost mladih v izobraževanje, še posebej žensk. 

 Delež dobro izobraženih in usposobljenih oseb je visok, kar pomeni, da ima ta 
populacija dobre možnosti za razvoj konkurenčnosti in vseživljenjsko izobraževanje. 

 Visok delež prebivalcev z dokončano 4-letno srednjo izobrazbo. 

 Sorazmerno visok delež javne porabe za izobraževanje v BDP. 

 Velike ekonomske koristi od izobrazbe (predvsem izobrazbe na terciarni ravni) in 
njihova rast. 

 Relativno visoka vključenost prebivalcev v vseživljenjsko izobraževanje. 

 Podaljševanje izobrazbene dobe aktivnega prebivalstva. 

 Stalno podaljševanje izobrazbene dobe aktivnega prebivalstva. 

 Nizka stopnja osipa v osnovnih in srednjih šolah. 

 Vključnost žensk v formalno in neformalno izobraževanje se je povečalo in je višje od 
moških. 

 V starosti nad 50 let je v izobraževanje in usposabljanje odraslih vključenih bistveno 
več žensk kot moških. 
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POMANJKLJIVOSTI 

 Pomanjkanje sistemov za motivacijo in svetovanje glede možnosti izobraževanja in 
usposabljanja. 

 Pri delavcih starejših od 40 let je izobrazbena struktura prebivalstva glede dosežene 
stopnje izobrazbe neugodna. 

 Slaba prilagodljivost programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja potrebam 
trga dela, posledično neravnovesje med ponudbo programov izobraževanja in 
usposabljanja ter potrebami gospodarstva, trga dela in po sameznikov. 

 Nezadostno sodelovanje s socialnimi partnerji, gospodarstvom, nevladnim ter 
neprofitnim sektorjem in NVO pri oblikovanju izobraževalnih programov in programov 
usposabljanja. 

 Nizka funkcionalna pismenost pri starostni skupini 16–65 let, nizka vključenost draslih 
v izobraževanje in usposabljanje (funkcionalna pismenost). 

 Velike razlike med regijami glede zaloge in tokov izobrazbenega kapitala (kapitala 
znanja) in mreže institucij za izobraževanje/učenje in nezadostno razvita ponudba 
izobraževalnih programov in neenakomerna regionalna porazdelitev organizacij, ki 
izvajajo javno-veljavne programe za odrasle. 

 Visoka stopnja osipa na dodiplomskem študiju. 

 Podaljševanje časa študija na dodiplomskem študiju. 

 Nizka uporabna vrednost znanja pridobljenega v sekundarnem in terciarnem 
izobraževanju. 

 Neustrezno usposobljene in izobražene osebe ostajajo izrinjene s trga dela, 
vseživljenjskega izobraževanja in razvoja človeških virov. 

 Pomanjkanje ustreznih znanj za (strokovno) partnersko sodelovanje pri prenosu 
znanj. 

 Nižja raven znanja otrok iz matematike in naravoslovja v primerjavi z drugimi 
državami. 

 Nizka stopnja mobilnosti kadrov. 

 Slaba vključenost gospodarstva in delodajalcev pri opredeljevanju potreb 
izobraževanja in usposabljanja. 

 Nižja pisna spretnost mladine v primerjavi z drugimi državami. 

 Delež žensk v znanstvenih nazivih se je znižal. 

 V procesu izobraževanja odraslih je vključenih več tistih z višjo kot pa z nižjo 
izobrazbo. 

 Zmanjšuje se dokaj velika stopnja vključenosti odraslih v izobraževanje in 
usposabljanje. 

 V izobraževanju odraslih je največji delež vključenih zgolj enkrat. 

 Enostavni in tako imenovani industrijski poklici so v neformalne oblike izobraževanja 
in usposabljanja vključeni najmanj. 

 
PRILOŽNOSTI 

 Uvajanje koncepta VŽU in posledično povečanje dodane vrednosti njegovih 
udeležencev. 

 Intenziviranje usposabljanja in izobraževanja v podjetjih (motiviranje delodajalcev za 
vseživljenjsko izobraževanje in vlaganje v razvoj človeških virov). 

 Intenzivnejša uporaba IKT v gospodarstvu ter obstoječe IKT infrastrukture. 
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 Povezanost formalnega z neformalnim in priložnostnim znanjem. 

 Izboljšanje uporabnih znanj delovno aktivnega prebivalstva. 

 Rast poklicne in prostorske mobilnosti na skupnem evropskem trgu delovne sile 
(zaposlovanje v tujini in vračanje z izkušnjami). 

 Vzpostavitev spodbujevalnih mehanizmov za izobraževanje in usposabljanje tudi s 
pomočjo štipendijskih shem in sklada za razvoj kadrov. 

 Možnost večanja kompetenc šolajoče mladine na področju učenja tujih jezikov s 
pomočjo gostujočih tujih učiteljev. 

 Uresničevanje bolonjske deklaracije - večja mednarodna primerljivost in privlačnost 
terciarnega izobraževanja. 

 Spodbujena večja mobilnost študentov in dijakov, profesorjev, raziskovalcev in drugih 
zaposlenih (delni študij in prakse v tujini, prenos znanja iz držav EU in drugod in 
internacionalizacija, predvsem MSP). 

 Vzpostavitev močnejših lokalnih partnerstev (šole, VŽU centri, gospodarstvo). 

 Relativno dovolj razvito omrežje javnih razvojno raziskovalnih institucij za 
uveljavljanje strategije vseživljenjskega učenja. 

 
NEVARNOSTI  

 Nadaljevanje nizke učinkovitosti študija (velikih izgub v terciarnem izobraževanju). 

 Dolgotrajnost postopkov usklajevanja pri opredelitvi vsebin potrebnih programov, 
izobraževanja izvajalcev ter motiviranju starejših oseb za vključevanje. 

 Nadaljnje prestrukturiranje občutljivih panog in s tem povečanje števila brezposelnih, 
nižje kvalificiranih oseb, ki običajno niso vključene v sisteme vseživljenjskega 
izobraževanja. 

 Nerazvita oziroma neustrezno razvita infrastruktura (omrežje kadrov, organizacij, 
programov, svetovalno omrežje, razvojno raziskovalna dejavnost, informacijska in 
promocijska dejavnost) na področju izobraževanja odraslih. 

 
Vir: Operativni program razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, 
oktober 2007. 

 
 
 
Cilji programov razvoja človeških virov so skupni na vseh ravneh (EU, Slovenija, 
regija): večja zaposlenost, socialna vključenost, višji življenjski standard ter 
zmanjšanje regionalnih razlik, kar bo moč doseči le s povečanim vlaganjem v ljudi. 
Zato v nadaljevanju podajamo rezultate SWOT analize za področje človeških virov, ki 
je sestavni del RRP Južno Primorske regije za obdobje 2014-2020. 
 
 
PREDNOSTI  

 Rahlo izboljšan indeks staranja prebivalstva. 

 Pestra ponudba programov podpore in pomoči za starostnike in invalide pred 
odhodom v institucionalno varstvo. 

 Vrsta programov za vseživljenjsko učenje in vse večja vključenost prebivalstva v 
programe VŽU. 

 Izredno ugodne geografske danosti območja za področje zdravja in športa. 
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 Pestra ponudba srednješolskih izobraževalnih programov. 

 Pozitiven prirast v regiji, tako selitveni kot naraven. 

 Izobrazbena struktura prebivalstva se izboljšuje. 

 Prisotnost različnih izobraževalnih in raziskovalnih institucij in programov. 

 
SLABOSTI  

 Neustrezna stanovanjska politika za mlade. 

 Zaradi slabšanja socio - ekonomskega položaja prebivalstva se večajo potrebe po 
različnih oblikah socialnih pomoči. 

 Premajhen interes mladih za vpis v tehnične poklice. 

 Prešibko preventivno delovanje na področju varovanja zdravja. 

 Slabo razvite mladinske strukture. 

 Premalo bogata kulturna ponudba in nepovezani programi, projekti. 

 Še vedno velik delež starega prebivalstva, ki presega slovensko povprečje. 

 Najnižja stopnja vključenosti prebivalstva v starosti 20-29 v terciarno izobraževanje in 
število študentov na prebivalca. 

 Nezadostno sodelovanje med občinsko, regionalno in državno ravnijo na področju 
upravljanja s človeškimi viri. 

 Pomanjkljiva skrb za invalide. 

 Naraščajo dejavniki nezdravega življenjskega sloga med prebivalstvom. 

 Premajhna vključenost mladih v aktivno sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju njim 
namenjenih politik. 

 Pomanjkljiva strukturna podpora mladinskim centrom s strani lokalnih skupnosti. 

 Nezadostno financiranje NVO. 

 Zapostavljena kulturna dediščina. 

 
PRILOŽNOSTI  

 Razvoj dejavnosti za mlade in vzpostavitev centrov za mlade. 

 Bivalne enote za socialno ranljive. 

 Večja vključenost NVO in sodelovanje z občinami (možnost novih zaposlitev). 

 Razvoj enotne mreže storitev za starejše občane in invalide (ne samo domovi za 
upokojence temveč dnevni centri, pomoč na domu, društva upokojencev, 
medgeneracijski centri…). 

 Prepoznavnost znaka odličnosti: Sredozemski zdrav življenjski slog 

 Ustvarjanje privlačnega okolja za mlade (možnosti za bivanje, izobraževanje, delo in 
družabno življenje). 

 Prepoznavanje potreb trga dela ter prilagajanje izobraževalnih programov. 

 Dvig socialnega in kulturnega kapitala otrok. 

 Prisotnost še neizkoriščenih prostorov za delovanje raznih organizacij, izvajanje 
programov (medgeneracijski centri, društva, NVO). 

 Čezmejno sodelovanje na izobraževalnem, znanstvenem, raziskovalnem in 
kulturnem področju s ciljem povezovanja in ustvarjanja novih delovnih mest. 

 Čezmejno sodelovanje pri reševanju socialnih vprašanj. 

 Celostna (socialno zdravstveno) obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju. 

 Razvoj storitev za socialno ogrožene (javne kuhinje, brezdomci, odvisniki…). 

 Izvajanje in spremljanje ukrepov za krepitev zdravja. 

 Prisotnost kulturnih ustanov in organizacij. 
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 Razvoj novih in ohranjanje obstoječih športnih programov za vse ciljne skupine. 

 
NEVARNOSTI  

 Nezadostno privlačno okolje za mlade (pomanjkanje stanovanj, delovnih mest 
nasploh). 

 Nadaljevanje trenda počasnega tehnološkega razvoja. 

 Premajhno zanimanje za tehnične poklice, ki jih gospodarstvo potrebuje. 

 Prepočasno prilagajanje izobraževalnih programov spremenjenim potrebam 
gospodarstva. 

 Premalo programov na področju preventive zdravja. 

 Nezmožnost zaustavitve odseljevanja prebivalstva s podeželja zaradi prepočasnega 
razvoja. 

 Premajhne kapacitete vrtcev. 
 

Vir: RRP JP 2014-2020 v pripravi, SWOT analiza za področje človeških virov, junij 2014 
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6.   ANALIZA MOŽNOSTI RAZVOJA KADROVSKEGA 
ŠTIPENDIRANJA V OBALNO-KRAŠKI STATISTIČNI 
REGIJI 
 
 
Pri analizi možnosti razvoja kadrovskega štipendiranja v Obalno-kraški statistični 
regiji smo upoštevali tudi nov Zakon o štipendiranju (v nadaljevanju ZŠtip-1), (Ur. list 
RS, št.56/13). Z njim je je država želela spodbuditi podeljevanje kadrovskih štipendij.  
 
Cilji programov razvoja človeških virov so skupni na vseh ravneh (EU, Slovenija, 
regija): večja zaposlenost, socialna vključenost, višji življenjski standard ter 
zmanjšanje regionalnih razlik, kar bo moč doseči le s povečanim vlaganjem v ljudi. 
 
Zato je tudi sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme 
Obalno kraške statistične regije namenjeno usklajevanju ponudbe in potreb po kadrih. 
S spodbujanjem vračanja visoko izobražene delovne sile iz izobraževalnih središč 
nazaj v regijo prispeva tudi k skladnejšemu regionalnemu razvoju. Vlaganje v 
človeške vire je ključno za razvoj gospodarstva v regiji in za kvaliteto življenja v 
Obalno kraški regiji. S tem pripomoremo k vztrajnem in postopnem dvigu 
izobrazbene strukture, spodbujanju razvoja kadrovskega štipendiranja, načrtovanju 
kadrov oz. kadrovske politike ter zniževanju strukturne brezposelnosti. 
 
V prejšnji finančni perspektivi se je sofinanciranje štipendij črpalo iz neposrednih 
razvojnih spodbud. Zato je Združenje regionalno razvojnih agencij (v nadaljevanju 
RRA GIZ) poenotilo postopke in pravila delovanja ter omogočilo posameznim RRA, 
kot izvajalcem štipendijske skeme, uspešno načrtovanje in izvajanje programa v 
finančni perspektivi 2007-2013. S tem je bilo omogočeno tudi črpanje sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada. Z iztekom programskega obdobja 2007-2013 pa se 
pogodbe za sofinanciranje štipendij zaključujejo in so sredstva (za že podpisane 
pogodbe) zagotovljena do 30. 9. 2015.  
 
Regijska štipendijska shema je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med 
delodajalci, nosilci regijske štipendijske sheme in državo, na področju spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja in predstavlja izjemen instrument za razvoj regij v 
Sloveniji. 
RŠS so bile ustanovljene z namenom zmanjševanja razlik med potrebami in 
ponudbo izobraženega kadra ter z namenom zagotavljanja ustreznega kadra za 
podjetja v regiji, samostojne podjetnike in druge organizacije. Namen sheme je 
dosežen, poleg tega pa le-ta prispeva tudi k zmanjševanju brezposelnosti v naši regiji. 
V Obalno kraški regiji ima RŠS popolno podporo lokalnih skupnost, saj štipendije 
sofinancirajo vse občine v regiji.  
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Informacije glede RŠS Južna Primorska nudijo Center ta pospeševanje podjetništva 
Piran in ORA – Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov. 
 
Dejstvo pa je, da se zadnje čase na nivoju države in njihovih služb (MDDSZ in javni 
sklad) izvajajo aktivnosti, ki kažejo na vse večje centraliziranje štipendijske sheme, 
kar zmanjšuje pomen izvajanja RŠS. Temu primerno so sprejete oziroma prilagojene 
tudi zakonske podlage. 
RŠS so bile oblikovane in razvite na nivoju regij, saj le-te najbolje poznajo svoje 
okolje in lahko dosegajo največje učinke. 
 
Novi zakon o štipendiranju bodo jeseni na svoji koži občutili tudi delodajalci, ki se 
odločajo za podeljevanje kadrovskih štipendij. Zaradi strožjih pogojev štipendiranja 
bo marsikatero podjetje število štipendij omejilo.  
 
Tako dijaki in študentje kot delodajalci že razmišljajo o novem šolskem letu in kako 
ga finančno preživeti. Podeljevanje kadrovskih štipendij koordinirajo večinoma 
regijske razvojne agencije skozi regijske štipendijske sheme, pri katerih polovico 
štipendije krije država iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Drugo polovico 
krije delodajalec (40%) in občina kjer biva štipendist (10%). 
Junija 2014 je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje 
potrdil nadaljevanje izvajanja RŠS tudi v prihodnjem šolskem/študijskem letu 
2014/2015, kar pomeni da bo do razpisa tudi letos prišlo. 
 
Nove skrbi pa imajo delodajalci, ki so nameravali v novem šolskem letu štipendirati 
dijake in študente, saj novi Zakon o štipendiranju postavlja še ostrejše pogoje. 
Novi zakon o štipendiranju je začel veljati že januarja 2014, a prvi ga bodo jeseni na 
svoji koži občutili štipendisti in delodajalci, ki se v regijske štipendijske sheme 
vključujejo letos. Delodajalci bodo morali štipendista po vsaki dokončani stopnji 
izobraževanja za eno leto zaposliti. To pomeni, da se bodo morali ti po končani 
srednji šoli ali po končani prvi bolonjski stopnji najprej za eno leto zaposliti, šele nato 
bodo lahko nadaljevali študij. V primerjavi s starim zakonom, je zdaj obveza 
zaposlitve samo za eno leto in ne več za celotno obdobje štipendiranja. Doslej so bili 
prehodi med stopnjami možni brez prekinitev, po novem zakonu pa te možnosti ni 
več. Omenjena srememeba bo negativno vplivala predvsem na štipendiste. 
Novosti so še: višji delež sofinanciranja kadrovske štipendije za deficitarne poklice 
(70% namesto 50%), kar bi moralo pritegniti večjo vključitev delodajalcev, možnost 
združevanja kadrovskih štipendij z državno, Zoisovo ali s štipendijo Ad Futura, 
dodane možnosti za neizpolnitev obveznosti zaposlitve štipendista s strani 
delodajalca v primeru prisilne poravnave, stečaja ali pri postopkih prisilnega 
prenehanja, zaposlitev štipendista v 30 dneh po končanju študija. 
 
Ena bistvenih sprememb v novem zakonu je obvezno opravljanje prakse pri 
štipenditorju, kar je dobra priložnost, da se štipendist in delodajalec pobliže spoznata. 
Ob uspešnem zaključenem prvem letu izobraževanja in po opravljeni praksi, lahko 
pride do prekinitve pogodbe brez vračanja štipendije. 
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Primanjkljaji na trgu dela 
 
Primanjkljaje na trgu dela evidentira/zbira Zavod RS za zaposlovanje po Območnih 
službah. Nas zanimajo podatki OS Koper, znotraj katere delujejo Uradi za delo 
Il.Bistrica, Postojna, Sežana, Koper, Izola, Piran. 
 
Pri evidentiranju/zbiranju podatkov in pri spremljanju povpraševanja na trgu dela pa 
se pojavljajo zakonske in metodološke težave, ki vplivajo na določanje poklicev za 
katere beležijo primanjkljaje na trgu dela. Namreč, 12. aprila 2013 je pričel veljati 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je 
ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. Ker delodajalci, ki ne 
sodijo v javni sektor ali niso gospodarske družbe v večinski lasti države, objavo 
prostega delovnega mesta lahko zagotovijo sami, o tem Zavoda za zaposlovanje ne 
obveščajo, Zavod tako nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi, 
prav tako ni več mogoča primerjava s podatki iz preteklih obdobij. Zato ZRSZ več ne 
razpolaga z informacijo, na katerih poklicnih področjih so primanjkljaji. 
 
V letu 2012 je ZRSZ na svoji spletni strani najpogosteje objavil potrebo po naslednje 
poklice za obalno-kraško regijo: 

- 5223   prodajalec 
- 5131   natakar 
- 9313   delavec za preprosta dela pri visokih gradnjah 
- 5120   kuhar 
- 9112   čistilec. 

 
Zato bomo upoštevali tudi podatke, ki so bili potrjeni s strani Območnih služb ZRSZ 
jeseni 2013. To so kratkoročne (enoletne napovedi), kateri poklici bodo v določenem 
letu najbolj iskani (deficitarni poklici). 
Te napovedi so v januarju vsako leto potrdile tudi Obrtne zbornice in Gospodarska 
zbornica, ustanovljena na področju Območne službe ZRSZ. 
 
Za OS Koper veljajo naslednji podatki: 
 

- 2152   Inženir elektronike 
- 2264   Fizioterapevt 
- 3321   Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki 
- 5120   Kuhar 
- 5131   Natakar 
- 7212   Varilec 
- 7222   Orodjar 
- 7223   Strugar 
- 7411   Elektroinštalater 
- 7511   Mesar 
- 8332   Voznik težkih tovornjakov in vlačilcev 
- 9411   Pripravljalec hitre hrane. 
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Za novo šolsko/študijsko leto je RRC Koper zbral potrebe s strani 9-ih delodajalcev, 
ki so do sredine junija prijavili potrebe po 14-ih novih štipendistih. Na osnovi 
povpraševanja delodajalcev, ki pa svoje prijave še niso oddali, se pričakuje večje 
število prijav.  
 
Tudi pomanjkanje informacij glede prijave na razpis, predstavlja za delodajalce 
negotovost, saj razmišljajo o morebitnih drugih možnostih vključevanja v 
štipendiranje ali celo o tem, da sploh ne bi štipendirali. 
Razlog za prenehanje štipendiranja je tudi v tem, da je za njihove potrebe dovolj 
primernega kadra na trgu. Kadrovsko štipendiranje je organizacijsko in stroškovno 
zahteven projekt, zato niti ne preseneča, da se mu delodajalci pogosto raje izognejo. 
Če k temu dodamo še padec finančne moči, nestabilno gospodarstvo, visoko 
brezposelnost in dejstvo, da so se mnoga podjetja borila le za preživetje je logično, 
da je kadrovskih štipendij posledično iz leta v leto manj. Očitno je, da delodajalci 
računajo na veliko izbiro kadrov na trgu dela, zato ne čutijo potrebe po dodatnem 
vlaganju sredstev v kadrovsko načrtovanje. 
 
Za štipendiranje bi se nekateri odločali predvsem v primeru deficitarnih poklicev, a 
kaj ko za te poklice ni interesa med mladimi. 
Tisti, ki se za štipendiranje kljub vsemu odločajo pa zelo cenijo pomoč, ki jo pridobijo 
preko RŠS. 
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7.   ANKETIRANJE DELODAJALCEV IN 
ŠTIPENDISTOV 
 
Da bi ugotovili zadovoljstvo štipendistov in štipenditorjev z izvajanjem Regijske 
štipendijske sheme smo sestavili posebno anketo ter jo po elektronski pošti poslali 
delodajalcem in štipendistom.  
Anketa je obsegala več vprašanj o sami Regijski štipendijski shemi, o njenem 
izvajanju ter o vlogi Regionalnega razvojnega centra Koper, kot štipenditorju oz. 
izvajalcu RŠS Južne Primorske. 
. 
 
 

Anketiranje delodajalcev in štipendistov 

   

 Poslane ankete Prejeti odgovori 

   

delodajalci 64 16 

štipendisti 143 26 

   

     SKUPAJ 207 42 

 
 
Na poslane vprašalnike o zadovoljstvu štipendistov in štipenditorjev se je v celoti 
odzvalo 20,29% vseh anketirancev. Odstotek je bil pri delodajalcih nekoliko višji 
(25%), medtem ko je bil odstotek prejetih odgovorov s strani štipendistov le 18,18%. 
 
S pomočjo prejetih odgovorov smo sestavili jasnejšo sliko izvajanja RŠS in 
izoblikovali tudi ustrezne predloge za učinkovitejše izvajanje RŠS. 

 
 
Mnenje delodajalcev  
Na anketo se je odzvalo največ podjetij iz gradbeništva (31,25%) ter iz predelovalnih 
dejavnostih (25%). 
Po številu zaposlenih prednjačijo podjetja s povprečnim številom zaposlenih do pet 
(81,25). Samo tri podjetja zaposlujejo več kot pet ljudi. 
Največ podjetij, ki je odgovorilo na anketo, se je prvič vključilo v RŠS Obalno-kraške 
regije že v okviru prvega Javnega razpisa štipendij Enotne regijske štipendijske 
sheme, veljaven za šolsko leto 2008/2009. To je razumljivo, saj se je takrat daleč 
največ delodajalcev odzvalo na razpis. 
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Velika večina podjetij je v okviru RŠS od vključitve dalje, štipendirala enega oziroma 
največ dva štipendista. Večinoma so to bili družinski člani, ki so se kasneje tudi v 
družinskem podjetju zaposlili. 
 
Delodajalci so pri odgovorih o stališču do vidikov RŠS zastopali mnenja o dokaj 
enostavnih postopkih, ki urejajo štipendijsko shemo. Sodelovanje v RŠS so ocenili 
kot pozitivno in bi ga priporočali tudi prijateljem, znancem in poslovnim partnerjem. 
Delodajalci so mnenja, da je RŠS vplivala izjemno pozitivno na kadrovanje v 
njihovem podjetju (87,50%). 
Poleg finančnega učinka RŠS je med prispelimi odgovori na 9. vprašanje naše 
ankete, najbolj zastopan povečan interes štipendista za poslovanje podjetja. 
Večina delodajalcev je mnenja, da izvajanje RŠS prispeva k naslednjim ciljem: 

 zviševanje povprečne stopnje izobrazbe v regiji, 

 usklajevanje razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v regiji, 

 zaposlovanje šolanih kadrov v domačih podjetjih, 

 odpiranje novih delovnih mest v regiji. 
Kljub pozitivnim vplivom RŠS pa so delodajalci mnenja, da le-ta ne more učinkovito 
povečevati vključenosti mladih v izobraževanje za deficitarne poklice in 
preprečevanje bega možganov iz regije. 
Zaradi dobrih izkušenj z RŠS so delodajalci naklonjeni k nadaljnemu štipendiranju, 
vendar v teh negotovih časih, ne vedo oceniti števila štipendij. 
 
Glede stališča o izvajanju štipendijske sheme v Obalno-kraški statistični regiji, so 
delodajalci mnenja, da so bili zaposleni na Regionalnem razvojnem centru vedno v 
pomoč z nudenjem informacij o RŠS in z izpolnjevanjem ustrezne dokumentacije. 
 
Iz odgovorov delodajalcev izhaja, da je izvajanje RŠS učinkovito, saj niso podali 
pripomb ali predlogov za izboljšanje. 
 
 

Mnenje štipendistov 
Na anketo se je odzvalo 26 štipendistov, kar predstavlja 18,18 odstotkov anketiranih. 
Odziv je bil enakomeren po posameznem letu vključitve v RŠS, ne glede na to, da je 
bilo največ vključenih v šolskem/študijskem letu 2008/2009. 
Štipendisti, ki so odgovorili na anketo, so navedli, da so izvedeli za RŠS od 
delodajalca, ki jih je štipendiral in od družinskih članov. 
 
Skoraj vsi prejeti vprašalniki so bili izpolnjeni s strani štipendistov študentov, ki še 
niso zaključili s študijem. 
Pri 7. vprašanju, ki je obravnaval razloge za vključitev v RŠS Obalno-kraške 
statistične regije, so anketiranci najpogosteje navedli zagotovljeno zaposlitev (na 
Obali) po končanem izobraževanju ter finančno pomoč pri študiju. 
Glede vidikov štipendijske sheme so bila pozitivno izpostavljena naslednja stališča 
(rangirana): 

 sodelovanje v štipendijski shemi bi priporočili tudi prijateljem in znancem, 
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 vključitev v štipendijsko shemo je pozitivno prispevala k uspehu študija, 

 vključitev v štipendijsko shemo ni zapletena, 

 pravila glede delovanja štipendijske sheme ni težko razumeti. 
V kolikor se štipendisti ne bi vključili v RŠS bi nekateri po končanem študiju 
zaposlitev iskali tudi izven regije. 
 
Glede stališča o izvajanju štipendijske sheme v Obalno-kraški statistični regiji, so 
štipendisti mnenja, da so bili zaposleni na Regionalnem razvojnem centru vedno v 
pomoč z nudenjem informacij o RŠS ter z izpolnjevanjem pogodb in druge 
dokumentacije. 
V kolikor bi nastala potreba (npr. da bi nadaljevali izobraževanje na višji stopnji) bi vsi 
štipendisti še enkrat kandidirali za kadrovsko štipendijo v okviru v RŠS. Pogrešajo pa, 
da bi bile informacije bolj dostopne študentski populaciji, kljub temu, da ni dovolj 
podjetij, ki bi se odločalo za tako štipendijsko politiko. 
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8.   Priloge 

 
 

- Anketa o zadovoljstvu delodajalcev glede izvajanja Regijske štipendijske 
sheme (RŠS) Obalno-kraške statistične regije 
 

- Anketa o zadovoljstvu štipendistov glede izvajanja Regijske štipendijske 
sheme (RŠS) Obalno-kraške statistične regije 
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REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (RŠS) OBALNO-KRAŠKE STATISTIČNE REGIJE 
 

ZADOVOLJSTVO DELODAJALCEV 
 

Anketa pred vami je del ocenjevanja uspešnosti in učinkov Regijske štipendijske sheme (RŠS), 
ki jo v Obalno-kraški statistični regiji izvajamo že sedmo leto. Pred vami je nekaj vprašanj, s 
katerimi bi želeli pridobiti informacije o vašem zadovoljstvu z izvajanjem Regijske štipendijske 
sheme v Obalno-kraški statistični regiji.  
Podatki bodo statistično obdelani in uporabljeni izključno v namene ocenjevanja uspešnosti 
štipendijske sheme. 
 
 
1. V katero panogo sodi vaše podjetje?_____________________________________ 
 
2. Koliko je zaposlenih v vašem podjetju (stanje na dan 31.03.2014)? _____________ 
 
3. Označite, kdaj ste se prvič vključili v RŠS Obalno-kraške statistične regije? 

Šolsko/štud
ijsko leto 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1. 
vključitev 

      

 

4. Koliko štipendistov ste štipendirali v okviru RŠS Obalno-kraške statistične regije od 
vključitve dalje? __________________ 
 

5. RŠS spodbuja družinsko podjetništvo. Koliko od teh štipendistov je bilo vaših družinskih 
članov? __________________ 
 

6. Koliko od teh štipendistov ste zaposlili v vašem podjetju? ________________ 
 

7. Označite, kakšno je vaše stališče o naslednjih vidikih štipendijske sheme, pri čemer 1 
pomeni »sploh se ne strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. 
 

 

1 – sploh 

se ne 

strinjam 

2 – se ne 

strinjam 

3 – niti se 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam 

4 – 

strinjam 

se 

5 – 

popolnom

a se 

strinjam 

Pravila glede delovanja štipendijske 

sheme je težko razumeti. 
     

Vključitev v štipendijsko shemo je 

zapletena, veliko je birokracije. 
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Sodelovanje v štipendijski shemi bi 

priporočil/a tudi prijateljem, znancem, 

poslovnim partnerjem itd. 

     

Pravila sodelovanja v štipendijski shemi 

so prestroga. 
     

 

8. Na kakšen način je štipendijska shema prispevala h kadrovanju v vašem podjetju? 
(označite vrednost, ki v največji meri odraža vaše stališče) 
 

1 (izjemno negativno)  2 3 4 5 (izjemno pozitivno) 
 
 

9. Poleg finančnih učinkov, ali ste zaradi sodelovanja v regijski štipendijski shemi zaznali 
kakšne dodatne učinke na vaše podjetje? 
 

 Da (navedite, katere): __________________________________________ 

 Ne. 

 Ne vemo. 
 
 

10. Označite, v kolikšni meri je izvajanje štipendijske sheme po vašem mnenju prispevalo k 
naslednjim ciljem: 
 

 

1 – sploh 

se ne 

strinjam 

2 – se ne 

strinjam 

3 – niti se 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam 

4 – 

strinjam 

se 

5 – 

popolnom

a se 

strinjam 

Zviševanje povprečne stopnje izobrazbe v 

regiji 
     

Usklajevanje razmerja med ponudbo in 

potrebami po kadrih v regiji 
     

Povečevanje vključenosti mladih v 

izobraževanje za deficitarne poklice 
     

Preprečevanje bega možganov iz regije      

Zaposlovanje šolanih kadrov v domačih 

podjetjih 
     

Povečevanje zaposljivosti prebivalstva      

Odpiranje novih delovnih mest v regiji      

 

 
V nadaljevanju nas zanimajo vaši načrti za prihodnost: 
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11. Ali nameravate štipendirati tudi v prihodnje? 

 Da (ocenite, koliko štipendij nameravate razpisati v obdobju od 2014 do 2020): _____ 

(napišite, katere poklice nameravate štipendirati v obdobju od 2014 do 2020: 
___________________________________________________________) 

 Ne. 

 Še ne vemo. 

 

12. Zdaj pa nas zanima še vaše stališče o izvajanju štipendijske sheme v Obalno-kraški 
statistični regiji, pri čemer 1 pomeni »sploh se ne strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. 
 

 

1 – sploh 

se ne 

strinjam 

2 – se ne 

strinjam 

3 – niti se 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam 

4 – 

strinjam 

se 

5 – 

popolnom

a se 

strinjam 

Zaposleni na Regionalnem razvojnem 

centru so mi bili vedno v pomoč, ko sem 

imel vprašanja v zvezi z RŠS. 

     

Proces priprave in podpisovanja pogodb in 

ostale dokumentacije v okviru RŠS je bil 

vedno dovolj jasen. 

     

Informacije o RŠS na spletni strani 

Regionalnega razvojnega centra so dovolj 

izčrpne.  

     

 

 

13. V kolikor bi v vašem podjetju/organizaciji nastala potreba po novem/dodatnem kadru, 
označite ali bi se še enkrat vključili v štipendijsko shemo? 

 Da, v vsakem primeru. 

 Da, če bi bila gospodarska situacija ugodnejša. 

 Ne. 

 Ne vemo.  
 
 

14. Ali želite še kaj predlagati, dodati, poudariti ali izpostaviti za lažje izvajanje štipendijske 
sheme? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

15. V kolikor bi želeli pridobiti informacijo o rezultatih ankete, vpišite svoj elektronski naslov 
tukaj: _________________________________________________ 
 
 

Hvala za sodelovanje! 
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REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (RŠS) OBALNO-KRAŠKE STATISTIČNE REGIJE 
 

ZADOVOLJSTVO ŠTIPENDISTOV 
 

Anketa pred vami je del ocenjevanja uspešnosti in učinkov Regijske štipendijske sheme (RŠS), 
ki jo v Obalno-kraški statistični regiji izvajamo že sedmo leto. Pred vami je nekaj vprašanj, s 
katerimi bi želeli pridobiti informacije o vašem zadovoljstvu z izvajanjem Regijske štipendijske 
sheme v Obalno-kraški statistični regiji.  
Podatki bodo statistično obdelani in uporabljeni izključno v namene ocenjevanja uspešnosti 
štipendijske sheme. 
 
 
1. Označite, kdaj ste se prvič vključili v RŠS Obalno-kraške statistične regije? 

Šolsko/štud
ijsko leto 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1. 
vključitev 

      

 
 
2.  Označite kje ste izvedeli za RŠS Obalno-kraške statistične regije? 

 prek medijev (tiskani mediji, radio, TV) 

 prek spletne strani ali socialnih omrežij (Facebook) 

 na posebnih dogodkih (Študentska arena, Informativa … ) 

 od delodajalca, ki me štipendira 

 od družinskih članov 

 od prijateljev in znancev 

 od prijatelja/sošolca, ki je bil štipendist RŠS 

 drugo, navedite kaj: ____________________________ 

 
3. Spol: 

 ženska 

 moški 

 
4. Ali ste štipendijo prejemali kot: 

 dijak 

 študent 

 dijak in študent 
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5. Ali ste zaključili študij? 

 Da.  

 Ne.  

 
6. Vkolikor ste že zaključili študij, ali ste se po končanem študiju zaposlili pri podjetju, ki vas 
je štipendiralo? 

 Da. 

 Ne. (navedite zakaj: ____________________________________________________) 

 

7. Zakaj ste se odločili za vključitev v RŠS Obalno-kraške statistične regije? (Lahko označite 
enega ali več odgovorov.) 

 Ker je štipendija višja od državne oziroma Zoisove štipendije. 

 Ker mi je po končanem izobraževanju zagotovljena zaposlitev. 

 Ker je bila to želja mojih staršev. 

 Ker sem vedel, da se po končanem šolanju želim zaposliti v Goriški statistični regiji. 

 Drugo, navedite kaj:___________________________________________ 

 

8. Označite, kakšno je vaše stališče o naslednjih vidikih štipendijske sheme, pri čemer 1 
pomeni »sploh se ne strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. 
 

 

1 – sploh 

se ne 

strinjam 

2 – se ne 

strinjam 

3 – niti se 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam 

4 – 

strinjam 

se 

5 – 

popolnom

a se 

strinjam 

Vključitev v štipendijsko shemo je 

zapletena, veliko je birokracije 
     

Pravila glede delovanja štipendijske 

sheme je težko razumeti. 
     

Pravila sodelovanja v štipendijski shemi 

so prestroga. 
     

Vključitev v štipendijsko shemo je 

pozitivno prispevala k uspehu mojega 

študija. 

     

Sodelovanje v štipendijski shemi bi 

priporočil/a tudi prijateljem in znancem. 
     

Štipendije v okviru RŠS so visoke v 

primerjavi z drugimi štipendijami 
     

 

 

9. Če se ne bi vključili v RŠS, ali bi po končanem študiju zaposlitev iskali izven regije? 

 Da. 

 Ne. 

 Ne vem. 
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10. Ali vas je vključitev v RŠS omejevala pri iskanju zaposlitve? 

 Da (Podvprašanje: Navedite, na kakšen način:_________________________). 

 Ne. 

 Se ne morem odločiti. 
 

11. Ali ste zaradi sodelovanja v RŠS zaznali kakšne konkretne učinke na vaš študij in/ali 
zaposlovanje? 

 Da, pozitivne učinke (navedite katere: _____________________________________) 

 Da, negativne učinke (navedite katere:_____________________________________) 

 Ne. 

 Ne vem. 

 
12. Zdaj pa nas zanima še vaše stališče o izvajanju RŠS v Obalno-kraški statistični regiji, pri 
čemer 1 pomeni »sploh se ne strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. 
 

 

1 – sploh 

se ne 

strinjam 

2 – se ne 

strinjam 

3 – niti se 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam 

4 – 

strinjam 

se 

5 – 

popolnom

a se 

strinjam 

Zaposleni na Regionalnem razvojnem 

centru so mi bili vedno v pomoč, ko sem 

imel vprašanja v zvezi z RŠS. 

     

Proces priprave in podpisovanja pogodb in 

ostale dokumentacije v okviru RŠS je bil 

vedno dovolj jasen. 

     

Informacije o RŠS na spletni strani 

Posoškega razvojnega centra so dovolj 

izčrpne.  

     

 

 

13. V kolikor bi pri vas nastala potreba (npr. da bi nadaljevali izobraževanje na višji stopnji), 
ali bi še enkrat kandidirali za kadrovsko štipendijo v okviru v RŠS? 

 Da. 

 Ne. 

 Ne vem. 
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14. Ali želite še kaj predlagati, dodati, poudariti ali izpostaviti za lažje izvajanje štipendijske 
sheme? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

15. V kolikor bi želeli pridobiti informacijo o rezultatih ankete, vpišite svoj elektronski naslov 
tukaj: _________________________________________________ 
 
 

Hvala za sodelovanje! 
 


