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Na podlagi Zakona o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 59/07 (63/07- popr.), 40/09 in 62/10-ZUPJS), 
rezultatov Javnega poziva delodajalcem k oddaji vlog za izbor v enotno regijsko štipendijsko shemo 
(RŠS) Gorenjske za šolsko/študijsko leto 2011/2012 z dne 30.3.2011, rezultatov Dodatnega javnega 
poziva delodajalcem k oddaji vlog za izbor v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Gorenjske za 
šolsko/študijsko leto 2011/2012 z dne 20.7.2011 in 19. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih 
štipendijskih shem (RŠS), Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni 
center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, kot štipenditor (oz. nosilec Gorenjske 
RŠS) v sodelovanju z delodajalci, Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije ter 
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve  
 
z dnem 16.9.2011 objavlja 
 

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM 
(GORENJSKA RŠS) 

ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012 
 

Namen javnega razpisa 

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

• uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji; 
• dvigniti raven izobrazbene strukture v regiji; 
• vplivati na znižanje strukturne brezposelnosti; 
• vplivati na vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje 

izšolanih kadrov v regiji; 
• spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje in načrtovanje razvoja kadrov; 
• približati kadrovsko funkcijo potrebam trga delovne sile; 
• zmanjšati odliv kadrov v velike centre, kar bo vplivalo na zmanjševanje razvojnih razlik v 

posameznih regijah v Sloveniji. 
 
Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij dijakom1 in študentom, ki se 
izobražujejo doma ali v tujini, od šolskega/študijskega leta 2011/2012 dalje do zaključka izobraževanja 
po vpisanem programu, vendar najdlje do zaključka šolskega/študijskega leta 2014/2015. Dijaki in 
študenti, ki prejmejo kadrovsko štipendijo iz Gorenjske štipendijske sheme, se morajo po zaključenem 
izobraževanju, za katerega so prejemali štipendijo, zaposliti na območju gorenjske razvojne regije pri 
delodajalcu, ki jim je štipendijo sofinanciral, vsaj za toliko časa kot so prejemali štipendijo. 
 

Pogoji razpisa 

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

 
Štipendije iz Gorenjske RŠS se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih 
delodajalci povprašujejo oz. izrazijo interes opredeljen v vlogi na javni poziv, glede na obseg 
razpoložljivih javnih sredstev (sredstva iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega 
                                                 
1 Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 
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programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje 
podjetništva in prilagodljivosti«, 1.3 prednostne usmeritve: »Štipendijske sheme«).  

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

 
Merila za izbor 

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

- je v delovnem razmerju  
- je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, 
- je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo 

predpisano evidenco na območju RS 
- prejema katerokoli vrsto štipendije, navedeno v 2. odstavku 5. člena Zakona o štipendiranju 

(Ur.l. RS, št. 59/07 (63/07- popr.), 40/09 in 62/10-ZUPJS), 
 
V primeru, da s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ne bo 
zagotovljenih sredstev, oz. dovolj  sredstev za sofinanciranje štipendij, si štipenditor 
pridržuje pravico, da ne podeli oz. ne podeli vseh razpisanih štipendij. V primeru, da ni 
zagotovljenih dovolj sredstev, se za izbor upravičencev do štipendij skladno s 5. členom Pravilnika o 
izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (RŠS) upoštevajo razmejitvena merila, ki jih določi 
štipenditor s soglasjem Komisije za štipendiranje.   
 
Višina štipendije 

Višina štipendije se določa glede na razpoložljiva posredna sredstva za sofinanciranje kadrovskih 
štipendij. Določa se skladno z 28. členom Pravilnika RŠS. Višino štipendije poleg osnove sestavljata 
tudi uspešnost pri šolanju ter dodatek za prevoz oziroma bivanje.  
 
Štipendija do višine 60% minimalne plače predstavlja upravičeni strošek, zato polovico štipendije (do 
največ 30% minimalne plače) posredno zagotavlja štipenditor, ostala sredstva pa zagotavlja 
delodajalec. Polovica štipendije, vendar do največ 30 % minimalne plače, se sofinancira v razmerju: 85 % 
namenska sredstva EU za kohezijsko politiko in 15 %  slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske 
politike. 
 

Prijava in zahtevani dokumenti 

Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu »OBR-2 VLOGA ZA ŠTIPENDIJO ENOTNIH 
REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (GORENJSKA RŠS) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 
2011/2012«, ki ga kandidati lahko dobijo na spletni strani štipenditorja www.bsc-kranj.si (»aktualni 
razpisi«) ali na sedežu štipenditorja: BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta 
Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, vsak delavnik med 8. in 15. uro. 
 

Poleg izpolnjene prijave (OBR-2) je potrebno prijavi priložiti še naslednja 
dokazila/priloge: 

� originalno potrdilo o vpisu kandidata za šolsko/študijsko leto 2011/2012 (za kandidate, ki se 
šolajo v tujini je potrebno originalno potrdilo o vpisu ter prevod le tega pri uradnem 
prevajalcu); 

� KANDIDATI DIJAKI: overjen prepis ali overjena fotokopija letnega spričevala (lahko na 
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upravni enoti), iz katerega je razviden učni uspeh kandidata v preteklem šolskem letu;  
� KANDIDATI ŠTUDENTI: originalno potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu 

(dodiplomski in podiplomski študenti) doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v 
preteklem študijskem letu (če je v navedenem obdobju študent opravil manj kot tri izpite, 
se poleg ocen teh izpitov priložijo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta), iz 
katerega je možno izračunati povprečno oceno; študenti prvih letnikov predložijo overjeno 
fotokopijo spričevala o poklicni maturi oz. maturi; 

� fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica oz. potni list); 
� fotokopijo obeh strani bančne kartice oziroma osebnega/transakcijskega računa (račun, na 

katerega želite nakazilo štipendije) ter 
� podpisano izjavo, ki je del vloge za štipendijo – OBR 2 (PAZITE: v kolikor kandidat ni 

polnoleten je potreben tudi podpis zakonitega zastopnika). 

 
Prijave sprejema štipenditor na naslov: BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta 
Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti. Lahko je oddana osebno 
v prostorih štipenditorja ali s priporočeno pošiljko poslana štipenditorju, najkasneje zadnji dan roka za 
prijavo (velja poštni žig!). Na kuverti mora biti razviden: 

• polni naslov pošiljatelja in štipenditorja, 
• pripis »PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ – GORENJSKA RŠS 
2011/2012 – NE ODPIRAJ«. 

 

Komisija za štipendiranje pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog k dopolnitvi le-teh v 8-dnevnem 
roku od prejema obvestila o dopolnitvi vloge. Če kandidat vloge ne dopolni v določenem roku oz. je 
tudi dopolnitev nepopolna, Komisija za štipendije vlogo s sklepom zavrže. 

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

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa oziroma njihova vsebina ne bo skladna z 
določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo zavrnjene. 
 

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS lahko dobite na: 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske 
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj  

Tel: (04) 281 72 30, kontaktna oseba: Barbara Rupar in Janja Erjavec 
Fax: (04) 281 72 49 

Spletna stran: www.bsc-kranj.si  

e-mail: info@bsc-kranj.si  

  

Rok za oddajo vlog je petek, 14. oktober 2011. Veljajo vloge, ki so oddane na naslov 
štipenditorja z odtisnjenim poštnim žigom na kuverti na dan 14. oktober 2011. Vloge oddane osebno 
morajo biti oddane na naslovu štipenditorja najkasneje v petek, 14. oktobra 2011 do 14. ure. 
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Postopek izbora 

Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo izvedeno do 28.10.2011. Komisija za štipendiranje za vsako 
posamezno vlogo ugotovi, ali predlagatelj izpolnjuje pogoje iz 21. člena Pravilnika RŠS in jih posreduje 
delodajalcem glede na prijavljene potrebe v obliki seznama dijakov in študentov, ki vsebuje podatke 
potrebne za izbor kandidatov.  

 
Pred izbiro lahko povabi delodajalec kandidata za podelitev štipendije na razgovor. Če je kandidatov 
več, kot je razpisanih štipendij, opravi delodajalec izbiro na osnovi meril, ki veljajo pri delodajalcu. 
 

Delodajalec bo morebiti pripravljen sprejeti tudi štipendista za eno raven višje ali nižje ravni 
izobrazbe oz. ob utemeljeni obrazložitvi delodajalca kandidata sorodne smeri ali poklica, kar pa se 
bo po končanem razpisu in glede na prejete vloge preverjalo neposredno pri delodajalcu. 

 
Delodajalec potrdi izbor predlaganih štipendistov s strani Komisije za štipendiranje najpozneje v 15 
dneh po prejemu predloga. V primeru, da je delodajalec zavrnil predlaganega kandidata in je izrazil 
enako kadrovsko potrebo drug delodajalec, bo predlog posredovan tudi drugemu delodajalcu, ta pa se 
mora v roku, ki ga določi štipenditor, izjasniti o predlogu. 

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

Po izbiri kandidata sklenejo štipenditor, delodajalec in štipendist pogodbo o štipendiranju, s katero se 
opredelijo medsebojne pravice in obveznosti. 
 
Pri izvajanju Gorenjske RŠS bodo štipenditor, delodajalec in štipendist skrbeli za dosledno informiranje 
javnosti o dejstvu,  da operacijo delno financira Evropska unija, in sicer Evropski socialni sklad. 
 
 
Predviden začetek izplačevanja štipendij je mesec januar 2012. 
 
 
Pri izvajanju Gorenjske RŠS bo upoštevano načelo nediskriminacije ter spoštovanja in 
spodbujanja enakih možnosti, še posebej enakost spolov in enakost možnosti vključevanja 
vseh socialnih slojev in skupin (brez diskriminacije na osnovi invalidnosti, spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, starosti ali spolne usmerjenosti) skladno z zakonodajo, ki 
pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 
1083/2006. 
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Ponudba štipendij za šolsko/študijsko leto 2011/2012 

 

RRA Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj, kot štipenditor, razpisuje kadrovske štipendije za 
šolsko/študijsko leto 2011/2012 za pridobitev naslednjih nazivov poklicne/strokovne izobrazbe: 

 

 

Polni naziv firme
Naziv poklicne oz. 

strokovne izobrazbe

Raven 

izobrazbe

Začetni letnik 

študija iz 

razpisa

Število 

razpisanih 

štipendij

MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o. lesarski tehnik 5 1 1

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo 

električne energije, d.d.

dipl.inž.el. (VS/UNI) ali univ.dipl.inž.el. ali mag.inž.el.; smer 

elektroenergetika
6/2 ali 7 2 ali več 1

oblikovalec kovin/orodjar 4 / 1

strojni tehnik 5 / 2

strojni inžinir/ dipl.inž.strojništva 6/1 ali 6/2 / 1

VIGO, d.o.o., Jesenice inž. gradbeništva 6/1 2 1

mehatronik operater 4 / 3

elektrotehnik - elektronik 5 / 2

gimnazijski maturant (splošna gimnazija) 5 3 1

gimnazijski maturant (ekonomska gimnazija) 5 1 1

gimnazijski maturant (splošna gimnazija) 5 2 1

(uni.) dipl. zooteh. 6/2 3 1

(uni.) dipl. ekon. 6/2 2 1

(uni.) dipl.inž. strojništva 6/2 ali 7 / 1

(uni.) dipl.inž. elektrotehnike 6/2 ali 7 / 1

gastronom hotelir (kuharstvo) 4 2 do 3 2

gastronom hotelir (strežba) 4 2 do 3 2

PROTRG, predelava kovinskega materiala, trgovina in 

transport, d.o.o., Jesenice
univ.dipl.inž. metalurgije in materialov 7 4 ali absolvent 1

dipl.inž.elektrotehnike 6/2 / 2

dipl.inž. računalništva in informatike 6/2 / 1

univ.dipl.inž.elektrotehnike 7 / 2

univ.dipl.inž. računalništva in informatike 7 / 1

mag. računalništva in informatike 7 / 1

RAMBOZ, poslovno svetovanje, d.o.o. gimnazijski maturant 5 / 1

orodjar 4 / 1

strojni tehnik 5 / 1

gimnazijski maturant 5 1 1

inženir strojništva 6/1 1 1

gastronom hotelir (kuharstvo ali strežba) 4 1 1

gastronomsko-turistični tehnik (kuharstvo strežba) 5 1 1

ISKRA MIS, merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj inž. strojništva 6/1 2 1

oblikovalec kovin 4 / 1

strojni mehanik 4 / 1

strojni tehnik 5 / 1

(uni.) dipl.inž.strojništva 6/2 ali 7 / 1

(uni.) dipl.inž.elektrotehnike 6/2 ali 7 / 1

mizar 4 / 2

lesarski tehnik 5 / 2

elektrotehnik 5 / 1

inženir elektrotehnike 6/2 ali 7 / 1

inženir lesarstva 6/2 ali 7 / 1

GOSTILNA Pr' Matičku, Matjaž Erzar s.p. gastronom hotelir (kuhar) 4 1 1

EUROTRONIK - zastopanje, trgovina, montaža - KRANJ 

d.o.o.
magister farmacije 8/1 4 1

INO, Podjetje za konstruiranje in izdelavo strojne 

opreme, d.o.o., Žiri
(dipl.) inž.strojništva 6/1 ali 6/2 1 2

univ.dipl.inž. ali mag. elektrotehnike 7 4 ali 5 2

univ.dipl.inž. ali mag. strojništva 7 4 ali 5 2

univ.dipl.inž. ali mag. fizike 7 4 ali 5 1

gimnazijski maturant 5 3. 1

doktor dentalne medicine 7 2. 1

62Število vseh razpisanih štipendij

MEL DENT, ZASEBNE ZOBOZDRAVSTVENE IN DRUGE 

STORITVE D.O.O

LPKF Laser & elektronika d.o.o.

LIP lesna industrija BLED d.o.o. 

PILASTER-I, podjetje za proizvodnjo, storitve in 

trgovino, d.o.o.

JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD BRDO

PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE

POLYCOM Škofja Loka d.o.o., Predelava plastičnih mas 

in orodjarstvo

ISKRAEMECO, d.d. Merjenje in upravljanje električne 

energije

HIT ALPINEA d.d. Kranjska Gora

ISKRA MEHANIZMI, d.d., LIPNICA

CATANIA PRO, Družba za marketing in storitve, d.o.o.

Proizdvodnja kovinskih izdelkov in servis Anton Križaj 

s.p.

ACRONI, D.O.O. JESENICE

MAPRO, podjetje za marketing, proizvodnjo in trgovino, 

d.o.o., Žiri
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V primeru, da s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ne bo 
zagotovljenih sredstev, oz. dovolj  sredstev za sofinanciranje štipendij, si štipenditor 
pridržuje pravico, da ne podeli oz. ne podeli vseh razpisanih štipendij.   
 
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, prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, tretje 
prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«. 
 
 
Kranj, 16. september 2011          
        
 

Direktor RRA Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj: 
Mag. Bogomir Filipič 

            
         
 


