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Na podlagi Zakona o štipendiranju (Ur.l. RS št. 59/07, (63/07-popr.), 40/09, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 
40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D); 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem 
(prečiščeno besedilo z dne 27. 6. 2012, v nadaljevanju: Pravilnik RŠS) in Partnerske pogodbe o prenosu 
dejavnosti izvajanja Regijske štipendijske sheme za Podravje z dne 21. 5. 2013, Fundacija za izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (v nadaljevanju: štipenditor) 
 
z dnem 23. 5. 2013 objavlja 
 

 
JAVNI POZIV  

DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO ŠTIPENDISTIH 
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 IN 

VKLJUČITEV V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO 
(RŠS ZA PODRAVJE) 

 
 
NAMEN POZIVA 
 
Namen javnega poziva je ugotoviti potrebe delodajalcev po kadrih/štipendistih in interes delodajalcev za 
štipendiranje preko enotnih Regijskih štipendijskih shem (v nadaljevanju: RŠS). 
 
 
PREDMET POZIVA 
 
Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo za Podravje (v 
nadaljevanju: RŠS za Podravje) v šolskem/študijskem letu 2013/2014. Na osnovi izbora bodo delodajalci 
vključeni v instrument izvajanja enotnih RŠS, ki delodajalcem omogoča 50 % sofinanciranje kadrovskih 
štipendij, dodeljenih v skladu s Pravilnikom RŠS, štipenditor pa bo na podlagi izkazanih potreb delodajalcev 
po štipendistih predvidoma jeseni objavil javni razpis štipendij za šolsko/študijsko leto 2013/2014.  
 
 
SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 
 
Višina kadrovske štipendije RŠS se določa skladno z 28. členom Pravilnika RŠS, pri čemer skladno z 22. 
členom Zakona o štipendiranju ne sme biti nižja od državne štipendije. 
 
Operacijo RŠS 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. razvojne prioritete 
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; 3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«. 
 
Sredstva za štipendije so v okviru navedenega programa zagotovljena do konca šolskega/študijskega leta 
2014/2015.   
 
Kadrovska štipendija iz RŠS za Podravje se financira iz naslednjih virov: 

 izbrani delodajalec zagotavlja 50 % dodeljene kadrovske štipendije za štipendista, ki se bo po 
zaključenem izobraževanju pri njem zaposlil za polni delovni čas, vsaj za čas prejemanja štipendije, 

 štipenditor zagotavlja preostanek štipendije v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ 
v višini 30 % minimalne plače, iz sredstev Evropskega socialnega sklada preko Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije skladno s 6. in 37. členom Zakona o štipendiranju1. 

                                                 
1 Predvideno razmerje med javnimi sredstvi, ki jih dodeljuje sklad: 
- namenska sredstva EU za kohezijsko politiko predstavljajo 85 % javnih sredstev 
- slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike predstavlja 15 % javnih sredstev 
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POGOJI 
 
Pravico do vključitve v RŠS za izvajanje kadrovskega štipendiranja ima delodajalec, ki je: 

 pravna oseba zasebnega prava, 

 pravna oseba javnega prava (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), 

 fizična oseba, 
 

in se prijavi na javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjuje naslednje pogoje skladno s 
Pravilnikom RŠS: 

 ima sedež ali poslovno enoto na območju Podravske regije, 

 ima potrebo, da bo dijaka, ki se šola na tretji, četrti ali peti ravni izobrazbe, ali študenta, ki se šola na 

dodiplomski ali podiplomski stopnji in ni zaposlen, po zaključenem izobraževanju doma ali v tujini, 

zaposlil, pri čemer se bo ta dijak ali študent izobraževal za poklic, po katerem v prijavi na ta poziv 

povprašuje prijavitelj,  

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

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

 zagotavlja štipendistu po končanem šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem mestu za nedoločen čas 
s polnim delovnim časom oziroma najmanj za čas enak obdobju prejemanja štipendije, 

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

 
Pravice do vključitve v RŠS za Podravje ne more uveljavljati delodajalec, ki je predhodno že pridobil pravico 
do vključitve v RŠS za Podravje, pa ni izpolnjeval obveznosti, zaradi česar mu je bila ta pravica odvzeta. 
 
Navedeni pogoji so določeni v 5. in 8. členu Pravilnika RŠS, ki je dostopen v poslovnih prostorih 
štipenditorja: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Pobreška cesta 20, 2000 
Maribor in na spletni strani www.fundacija-prizma.si. 
 
 
NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROK 
 
Delodajalci se prijavijo na obrazcu »Prijavni obrazec – javni poziv« (OBR 1), ki je sestavni del tega javnega 
poziva. Prijavni obrazec obsega naslednje vsebine:  

 I. SPLOŠNI PODATKI 

 II. ŠTIPENDIJE 

 III. KADROVSKI NAČRT 

 IV. IZJAVA DELODAJALCA  
 
Vloga na javni poziv mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti viden: 

 točen naziv in naslov prijavitelja (delodajalca) na zgornji levi ali hrbtni strani kuverte, 

 naslov štipenditorja: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Pobreška 
cesta 20, 2000 Maribor 

 in pripis »NE ODPIRAJ: Prijava na javni poziv – RŠS za Podravje 2013/2014«. 
 

http://www.fundacija-prizma.si/
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Vloge so lahko poslane priporočeno po pošti ali osebno oddane na naslov štipenditorja, vsak delovni dan 
med 8. in 14. uro.  
 

Rok za oddajo vlog je 31. 7. 2013 

 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog: 

 poslana s priporočeno poštno pošiljko na naslov štipenditorja ali 

 osebno oddana v tajništvu štipenditorja do 14. ure. 
 
Vloge, ki bodo prispele po tem roku bodo vrnjene pošiljatelju.  
 
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno do 20. 8. 2013. 
 
 
POSTOPEK IZBIRE  
 
O pravici za vstop delodajalca v RŠS bo odločala Komisija za štipendiranje. Komisija za štipendiranje bo 
obravnavala samo pravočasno prispele in popolne vloge, prejete na naslov štipenditorja. 
 
Vloga se šteje za popolno, če je izpisana na zahtevanih obrazcih, če so priložene vse zahtevane priloge ter je 
ustrezno naslovljena in označena. Štipenditor bo na predlog Komisije za štipendiranje v petih (5) dneh po 
odpiranju vlog pisno pozval vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, da jih dopolnijo v osmih (8) dneh po 
prejemu zahteve za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v skladu z zahtevo za 
dopolnitev, bodo kot nepopolne zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega poziva oziroma 
njihova vsebina ne bo skladna z določili javnega poziva in razpisne dokumentacije, bodo kot neutemeljene 
zavrnjene. 
 
V primeru, da kvota razpoložljivih javnih sredstev ne bo zadostovala za potrditev vseh potreb, ki jih bodo 
prijavili delodajalci v javnem pozivu, si štipenditor pridržuje pravico, da ne potrdi vseh prijavljenih potreb. 
Potrebe se bodo upravičencem v tem primeru potrjevale po kriteriju deficitarnosti poklica v regiji (glede na 
listo deficitarnih poklicev v regiji, ki jo objavlja Zavod RS za zaposlovanje), skladno z 12. členom Pravilnika 
RŠS oziroma na osnovi morebitnih drugih kriterijev, ki bi jih sprejela Komisija za štipendiranje.  
 
Delodajalci bodo o rešitvi vlog pisno obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog.  
 
 
DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTACIJA 
 
Dokumentacija javnega poziva je od njegove objave na voljo na spletni strani štipenditorja www.fundacija-
prizma.si ter v poslovnih prostorih štipenditorja: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, 
ustanova, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor 
 
Dodatne informacije: 
Vesna Lukić, telefon: 02/ 333 13 43, e-pošta: v.lukic@fundacija-prizma.si 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacija-prizma.si/
http://www.fundacija-prizma.si/
mailto:v.lukic@fundacija-prizma.si
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V primeru, da s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ne bo objavljen 
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 
2013/2014, si štipenditor pridržuje pravico, da ne izvede Javnega razpisa štipendij RŠS za Podravje za 
šolsko/študijsko leto 2013/2014.  
 

 

 
 
 
 
Maribor, 23. 5. 2013     Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti  
     PRIZMA, ustanova 
     Dušanka Lužar Šajt, direktorica 


