Na podlagi 19. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (prečiščeno besedilo z dne 19.
9. 2008, v nadaljevanju: Pravilnik RŠS) Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, kot štipenditor
(oziroma nosilec RŠS Goriške statistične regije)
z dnem 12. 9. 2011 objavlja

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ
REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA GORIŠKO STATISTIČNO REGIJO
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

I. Namen razpisa
Regijska štipendijska shema je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem regijske
štipendijske sheme in državo, skladno z zakonom na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in
predstavlja izjemen pomen za razvoj regij v Sloveniji.
S pomočjo regijskih štipendijskih shem je mogoče:
uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji;
dvigniti raven izobrazbene strukture v regiji;
vplivati na znižanje strukturne brezposelnosti;
vplivati na vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo;
spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje in načrtovanje razvoja kadrov;
približati kadrovsko funkcijo potrebam trga delovne sile;
zmanjšati odliv kadrov v velike centre, kar bo vplivalo na zmanjševanje razvojnih razlik v posameznih
regijah v Sloveniji.
II. Predmet razpisa
Javni razpis štipendij RŠS za Goriško statistično regijo je namenjen dijakom in študentom1, ki se izobražujejo doma
ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju Goriške razvojne regije.
Štipendije iz RŠS se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo
oziroma izrazijo interes, opredeljen v vlogi na javni poziv, glede na obseg razpoložljivih javnih sredstev, prioritetno
pa za razvojne potrebe in perspektivne poklice v posamezni razvojni regiji.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

1

V Javnem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
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III. Upravičenci do štipendij
Za štipendije iz RŠS lahko zaprosijo dijaki in študentje, ki se izobražujejo po srednješolskem, dodiplomskem in
podiplomskem programu z javno veljavnostjo v Republiki Sloveniji ali tujini, pri čemer je diplomo iz tujine po koncu
izobraževanja možno nostrificirati v Sloveniji, če se prijavijo na javni razpis in nimajo kakršnekoli druge štipendije
oziroma šolnine.
Do štipendij iz RŠS so upravičeni:
dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto in peto raven izobrazbe v Republiki Sloveniji ali v tujini in niso zaposleni;
dodiplomski študenti, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali v tujini in niso zaposleni;
podiplomski študenti, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali v tujini in niso zaposleni.
Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki:
je v delovnem razmerju,
je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco
na območju RS,
je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
prejema katerokoli vrsto štipendije, navedeno v 2. odstavku 5. člena Zakona o štipendiranju (Ur.l. RS, št.
59/07 (63/07- popr.), 40/09),
je lastnik ali solastnik gospodarske družbe.

IV. Način in rok prijave
Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu:
»Prijavni obrazec 2011−2012_OBR2 − VLOGA ZA ŠTIPENDIJO RŠS ZA GORIŠKO STATISTIČNO
REGIJO ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012«
Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti še naslednja dokazila:
potrdilo o stalnem prebivališču (velja fotokopija veljavnega potnega lista ali fotokopija veljavne
osebne izkaznice);
ORIGINALNO potrdilo o vpisu kandidata za šolsko/študijsko leto 2011/2012;
spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih, in sicer:
a) dijaki:
- dijaki 1. letnika: OVERJENO fotokopijo spričevala zadnjega razreda šolanja,
- dijaki višjih letnikov: OVERJENO fotokopijo spričevala zadnjega opravljenega letnika;
b) dodiplomski študenti:
- študenti 1. letnika: OVERJENO fotokopijo spričevala zadnjega letnika šolanja in OVERJENO
fotokopijo maturitetnega spričevala, iz katerega je razvidno število točk,
- študenti višjih letnikov: ORIGINALNO potrdilo z žigom in podpisom fakultete (ali OVERJENO
fotokopijo tega potrdila) o vseh dosedanjih opravljenih izpitih;
c) podiplomski študenti:
- študenti 1. letnika: ORIGINALNO potrdilo z žigom in podpisom fakultete (ali OVERJENO
fotokopijo tega potrdila) o vseh opravljenih izpitih na dodiplomskem študiju,
- študenti višjih letnikov: ORIGINALNO potrdilo z žigom in podpisom fakultete (ali OVERJENO
fotokopijo tega potrdila) o vseh dosedanjih opravljenih izpitih na podiplomskem študiju;
fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka osebnega računa;
izpolnjeno in podpisano IZJAVO, ki je sestavni del Prijavnega obrazca 2011−2012_OBR2.
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Rok za oddajo vloge je 10. oktober 2011.

Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se bodo štele za zamujene in bodo vrnjene pošiljatelju.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto na naslov: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222
Kobarid.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila:
- najkasneje zadnji dan roka za oddajo poslana s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Posoški
razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid,
- najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog osebno oddana do 12. ure v tajništvu Posoškega

razvojnega centra v Tolminu (Ulica padlih borcev 1b).

Vloga s prilogami mora biti pravilno naslovljena in opremljena ter oddana v zaprti ovojnici:
označena z »NE ODPIRAJ: Vloga na Javni razpis štipendij – RŠS Goriške statistične regije za
šolsko/študijsko leto 2011/2012«, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti izpisan poln naslov
pošiljatelja
ali
opremljena z obrazcem OPREMA OVOJNICE, ki je priložen Prijavnemu obrazcu 2011−2012_OBR2 in ga
je treba izpolniti in nalepiti na ovojnico velikosti A4, v kateri je vloga za štipendijo s prilogami.

V. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno opremljenih vlog bo 13. 10. 2011.
V roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so bile
predložene.
Komisija za štipendiranje bo v roku petih (5) dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem (8) dni po prejemu poziva za dopolnitev vloge. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Če kandidat vloge ne dopolni v
določenem roku oziroma je tudi dopolnitev nepopolna, Komisija za štipendiranje vlogo s sklepom zavrže.
Nepravočasno prispele in nepravilno označene vloge Komisija za štipendiranje evidentira, vnese v zapisnik in
neodprte vrne na naslov pošiljatelja. V kolikor je zaradi nepravilno označene vloge le-to nemogoče neodprto vrniti
pošiljatelju, jo Komisija za štipendiranje odpre, ugotovi pošiljatelja, nazaj zapečati in vrne pošiljatelju.
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VI. Postopek izbora kandidatov
Na podlagi razpisanih štipendij Komisija za štipendiranje posreduje delodajalcem seznam prijavljenih kandidatov s
podatki, potrebnimi za izbor. Izbor kandidata, ki bo prejel posamezno štipendijo, je v celoti v pristojnosti delodajalca.
Če je kandidatov več, kot je razpisanih štipendij, opravi delodajalec izbiro na osnovi meril, ki veljajo pri delodajalcu. V
kolikor delodajalec med kandidati za razpisane štipendije nima na razpolago kadra, ki ga je navedel v okviru
javnega poziva, lahko izmed upravičenih kandidatov izbere primerljivega kandidata, višje ali nižje ravni izobrazbe,
sorodne smeri oziroma poklica. Pred izbiro lahko delodajalec povabi kandidata za štipendijo na razgovor.
Delodajalec potrdi izbor predlaganih štipendistov čim prej, najpozneje pa v 15 dneh po prejemu predloga (oz. v
roku, ki mu ga določi Komisija za štipendiranje). Po izboru bo sklenjena pogodba o štipendiranju na način, ki je
opredeljen zadnjem odstavku točke IX tega razpisa.

VII. Višina štipendije
Vire financiranja opredeljuje Zakon o štipendiranju (Zštip, Ur.l. RS, št. 59/07 (63/07- popr.), 40/09).
Sredstva v višini 50 % štipendije zagotovi Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije iz sredstev
Evropskega socialnega sklada2, preostalo polovico pa zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti
zaposlili za čas trajanja izobraževalnega programa oziroma za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju. Štipenditor
lahko zagotovi sofinanciranje te preostale polovice štipendije tudi s strani občin. Sredstva občin so sredstva iz
proračunov občin in drugih virov.
Višina štipendije sestoji iz osnovne štipendije, dodatka za stroške prevoza ali dodatka za bivanje izven kraja
stalnega prebivališča ter dodatka za uspeh.
Podrobneje je višina štipendije opredeljena v Pravilniku RŠS.

VIII. Obveščanje o izboru
O izboru bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 45 dneh od datuma za oddajo vlog.
Skladno s Pravilnikom RŠS ima neizbrani kandidat pravico v roku petnajstih (15) dni od vročitve odločbe vložiti
ugovor na izdano odločbo. O ugovoru odloča direktor štipenditorja (Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222
Kobarid). Njegova odločitev je dokončna.

2

Sredstva Evropskega socialnega sklada vključujejo:
sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85 %;
sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15 %.
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IX. Ponudba štipendij REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA GORIŠKO STATISTIČNO REGIJO za
šolsko/študijsko leto 2011/2012
Posoški razvojni center kot štipenditor v sodelovanju z delodajalci in občinami v Goriški statistični regiji
razpisuje štipendije za šolsko/študijsko leto 2011/2012 za pridobitev naslednjih poklicev oziroma smeri
izobraževanja:

Zap.
št.

Raven
izobrazbe

Število
štipendij

Število
štipendij
podjetja
SKUPAJ

ekonomija (2. bolonjska stopnja)

7

1

1

ekonomski tehnik (ekonomsko-pravna
smer, šolanje v Italiji)

5

1

1

gastronom hotelir

4

1

1

NEBESA d.o.o.

gastronomsko-turistični tehnik

5

2

Vojkova 10

gastronom hotelir (kuhar)

4

2

5280 Idrija

gastronom hotelir (natakar)

4

2

6/2

1

1

elektrikar energetik

4

1

1

elektrikar

4

2

oblikovalec kovin − orodjar

4

5

HIDRIA d.d.

mehatronik operater

4

5

Nazorjeva 6

strojni tehnik

5

5

1000 Ljubljana

strojništvo

6/1

1

strojništvo

6/2

7

elektrotehnika

6/2

3

strojništvo (2. bolonjska stopnja)

7

2

elektrotehnika (2. bolonjska stopnja)

7

2

Naziv delodajalca
(soštipenditorja)

Izobraţevalni program

AGM Nova Gorica d.o.o.
1

Sočebranova ulica 5
5000 Nova Gorica
LEGNUM trgovina d.o.o.

2

Batuje 68
5262 Črniče
GOSTIŠČE KRIŢNIČ

3

Trg svobode 1
5213 Kanal

4

6

KREMET d.o.o.
5

Goriška cesta 3

strojništvo

5271 Vipava
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
6

Erjavčeva 22
5000 Nova Gorica

7

Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo
za šolsko/študijsko leto 2011/2012

32

5/8

ZDRAVSTVENI DOM
TOLMIN
8

splošna medicina (doktor medicine)

Prešernova 6 a

7

2

2

6/2

1

1

5220 Tolmin
E-MODA ERIK KOMEL
9

Cesta IX. korpusa 4

ekonomija

5250 Solkan

10

Kolektor Orodjarna d.o.o

oblikovalec kovin − orodjar

4

2

Vojkova ulica 10

tehnik mehatronike

5

3

5280 Idrija

strojništvo

6/1

1

strojništvo

6/2 ali 7

1

5

4

pravo (UN)

6/2

2

Kolektor GROUP d.o.o.

kemija

6/2

1

Vojkova ulica 10

računalništvo in informatika (UN)

6/2

1

5280 Idrija

ekonomija (UN)

6/2

3

elektrotehnika

6/2 ali 7

4

strojništvo

6/2 ali 7

6

ekonomija (2. bolonjska stopnja)

7

3

pravo (2. bolonjska stopnja)

7

1

Kolektor KFH d.o.o.

mehatronik operater

4

2

Vojkova ulica 10

strojni tehnik

5

2

5280 Idrija

strojništvo (UN)

6/2

1

elektrotehnika (UN)

6/2

1

mehatronik operater

4

5

Kolektor Sikom d.o.o.

tehnik mehatronike

5

4

Vojkova ulica 10

strojni tehnik

5

10

5280 Idrija

elektrotehnik

5

5

6/2 ali 7

5

oblikovalec kovin

4

1

elektrikar ali mehatronik

4

1

Iskra Bovec d.o.o.

strojni tehnik

5

1

Industrijska cona 3

elektrotehnik

5

1

5230 Bovec

strojništvo

6/1, 6/2 ali 7

2

uprava (2. bolonjska stopnja)

7

1

ekonomija (2. bolonjska stopnja)

7

1

strojništvo (2. bolonjska stopnja)

7

1

gimnazijski maturant

11

12

13

strojništvo

14
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9
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AVTOHIŠA RUTAR d.o.o.
15

gospodarski inženiring

Slap ob Idrijci 38

6/2 ali 7

1

1

6/1, 6/2 ali 7

1

1

6/1

1

1

7

1

1

6/2 ali 7

2

5283 Slap ob Idrijci
LEMONT Miran Leban s.p.
16

17

18

Varda 44

elektrotehnika

5000 Nova Gorica
MASIVA SPLOŠNO
MIZARSTVO IVAN MAKUC
s.p.
Reka 9
5282 Cerkno
Koda d.o.o. Svetovalni
inţeniring Ajdovščina
Kidričeva ulica 35
5270 Ajdovščina
ITW METALFLEX d.o.o.
Tolmin
Poljubinj 89e

19

5220 Tolmin

dipl. inženir lesarstva (VS)

podjetništvo (2. bolonjska stopnja)

strojništvo

4
elektrotehnika

6/2 ali 7

2

7

1

6/1

1

6/2

1

6/2

1

5

1

6/2

1

5

1

ELEKT d.o.o.
20

Stržišče 7

ekonomija (2. bolonjska stopnja)

1

5242 Grahovo ob Bači
dipl. inženir računalništva in
informatike
dipl. inženir računalništva in
informatike
dipl. gospodarski inženir

ARCTUR d.o.o.
21

Industrijska cesta 5
5000 Nova Gorica

22

EKAMANT d.o.o.
Orehovlje 2

ekonomski tehnik
upravna informatika

5291 Miren
ŠKRLJ d.o.o.
23

strojni tehnik

Dunajska cesta 196

2

2

1000 Ljubljana

strojništvo

PETER CURK s.p.
24

3

turizem (ekonomija) (2. bolonjska
stopnja)

Vrhpolje 31
5271 Vipava

6/2 ali 7

1

7

1

1

6/2

1

1

140

140

TUSI d.o.o. BOVEC
25

Kaninska vas 7

visoka poslovna šola

5230 Bovec
SKUPAJ:
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V primeru, da s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ne bo zagotovljenih
sredstev za sofinanciranje štipendij, si štipenditor pridrţuje pravico, da prekliče Javni razpis
štipendij in ne podeli razpisanih štipendij. V primeru nezadostnega obsega sredstev pa si pridrţuje
pravico, da ne podeli vseh razpisanih štipendij.
V primeru nezadostnega obsega sredstev se bodo štipendije podeljevale glede na merila, opredeljena v
Pravilniku RŠS, prioritetno pa za razvojne potrebe in perspektivne poklice v regiji. Razvojne potrebe se bodo
usklajevale tudi na podlagi liste lokalne deficitarnosti poklicev, ki jo objavlja Območna služba Zavoda RS za
zaposlovanje. Perspektivnost poklica se ugotovi na osnovi ciljev regionalnega razvojnega programa in predloženih
razvojnih programov ter programov prestrukturiranja delodajalcev.
Na podlagi
sofinancira
obveznosti.
delodajalcu

sklepa s strani Sklada bodo štipenditor, delodajalec, štipendist ter občina (v primeru, da štipendijo
tudi občina) sklenili pogodbo o štipendiranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in
Štipendist se bo s podpisom pogodbe zavezal, da se bo po zaključenem izobraževanju zaposlil pri
oziroma v z njim povezanem podjetju za vsaj toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo.

X. Dokumentacija in informacije
Prijavno dokumentacijo in dodatne informacije lahko kandidati vsak delovni dan do izteka roka za oddajo prijav
dobijo v poslovnih prostorih Posoškega razvojnega centra med 8.00 in 15.00 uro, Ulica padlih borcev 1b, 5220
Tolmin ali naročijo na telefonski številki 05/38-41-500 oziroma na elektronskem naslovu info@prc.si.
Javni razpis in prijavna dokumentacija sta dostopna tudi na spletni strani štipenditorja na www.prc.si, na spletnih
straneh ostalih razvojnih agencij v regiji: www.rra-sp.si, www.icra.si, www.ra-rod.si ter na spletni strani
www.iskanipoklici.net.
Kontaktna oseba je Marjetka Čopi (telefon: 05/38-41-500, e-pošta: marjetka.copi@prc.si).

Kobarid, 12. september 2011
Posoški razvojni center
mag. Almira Pirih, direktorica
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