REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER
CENTRO REGIONALE DI SVILUPPO
CAPODISTRIA
ULICA 15. MAJA 19
6000 KOPER, SLOVENIJA

Na podlagi 1. odstavka 112. člena Zakona o štipendiranju (Ur.l. RS št. 56/2013-ZŠtip-1; v
nadaljevanju: ZŠtip-1) Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija Južne
Primorske (v nadaljevanju: RRC Koper)
z dnem 13. 12. 2013 objavlja:

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB
V ZVEZI Z DODELITVIJO KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

NAMEN JAVNEGA POZIVA
Namen javnega poziva je:
Informiranje dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro
izobraževanja,
Ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo
potreb med dijaki in študenti.
PRIJAVITELJI
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015 oddajo vsi
delodajalci, ki želijo prvič podeliti kadrovsko štipendijo za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015.
ODDAJA POTREB
Potrebe morajo delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddati preko obrazca, objavljenega
na spletni strani RRC Koper (www.rrc-kp.si), ali preko spletne strani Javnega sklada RS za razvoj
kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad).

Oddajo potreb (podpisano in žigosano) delodajalci iz Južno primorske statistične regije (iz občin
Piran, Izola, Koper, Hrpelje-Kozina, Sežana, Komen, Divača in Ilirska Bistrica) pošljejo s
priporočeno pošto do vključno 31. januarja 2014 na naslov:
Regionalni razvojni center, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper
ali skenirano na elektronski naslov: andreja.dujc@rrc-kp.si

JAVNA OBJAVA POTREB
Če delodajalec v postopku oddaje potrebe izbere, da želi javno objavo, se bo oddana potreba
objavila v zbiru kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2014/2015 in na spletni strani Sklada RS
za razvoj kadrov in štipendije ter RRC Koper.
Če delodajalec v postopku oddaje potrebe izbere, da ne želi javne objave, se bo oddana potreba
izpisala samo v skladovi in evidenci potreb RRC Koper, ne pa tudi v javno objavljenem zbiru potreb
na spletni strani sklada in na spletni strani RRC Koper.
Javni poziv delodajalcem
za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2014/2015
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DOLŽNOST POROČANJA O PODELJENIH ŠTIPENDIJAH
Vsi subjekti, ki dodeljujejo štipendije, so dolžni letno, do konca koledarskega leta, za tekoče šolsko
ali študijsko leto poročati o dodeljenih štipendijah (velja od šolskega/študijskega leta 2014/2015
dalje).
SPREMEMBE ZAKONODAJE NA PODROČJU KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
S 1. 1. 2014 se začne uporabljati nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki prinaša novosti na področju
sofinanciranja kadrovskih štipendij s šolskim/študijskim letom 2014/2015, za katere se oddajajo
potrebe po tem pozivu. Med pomembnejšimi spremembami so tudi:
dolžnost poročanja o podeljenih kadrovskih štipendijah, saj bo potrebno skladu letno
poročati o dodeljenih štipendijah;
obvezno enomesečno prakso, ki jo mora kadrovski štipendist pri štipenditorju opraviti vsako
šolsko oziroma študijsko leto;
obvezno enoletno zaposlitev kadrovskega štipendista po zaključku izobraževanja, torej
brez možnosti odloga zaposlitve zaradi nadaljevanja rednega izobraževanja;
in druge.
Navedene spremembe zakonodaje bodo vplivale le na tiste sofinancirane kadrovske štipendije, ki
bodo podeljene od šolskega/študijskega leta 2014/2015 dalje.
Pogoji in obveznosti za sofinancirane kadrovske štipendije, podeljene do vključno
šolskega/študijskega leta 2013/2014, se v celoti izvedejo in zaključijo po določbah starega zakona o
štipendiranju (ZŠtip) in veljavnih pogodbah o sofinanciranju.
DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTACIJA
Prijavna dokumentacija (OBRAZEC_javni poziv_2014-2015) je od objave javnega poziva na voljo na
spletni strani RRC Koper www.rrc-kp.si/rss ter na sedežu Regionalnega razvojnega centra Koper,
Ulica 15. maja 19, Koper.
Kontaktna oseba:
- Andreja Dujc, e-pošta: andreja.dujc@rrc-kp.si, telefon: 05 663 75 86

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

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