
                                                      

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

 
 
 

NAMEN 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.  
 
 

PRIJAVA 
Potrebe morajo delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddati preko obrazca, objavljenega na 
spletni strani PRC-ja (www.prc.si), ali preko spletne strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (v 
nadaljevanju: sklad). 
 
 

Prijavo potreb (podpisano in žigosano) delodajalci iz Goriške statistične regije pošljejo s priporočeno 
pošto na naslov: 
 

Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid 
 

ali skenirano na elektronski naslov: marjetka.copi@prc.si. 
 
Rok za prijavo: 31. julij 2014 
 

 
 

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 na spletni strani PRC-ja in sklada. 
Če delodajalec v postopku oddaje potrebe izbere, da ne želi javne objave, se bo oddana potreba izpisala 
samo v PRC-jevi in skladovi evidenci potreb, ne pa tudi v javno objavljenem zbiru potreb na spletni strani 
PRC-ja in na spletni strani sklada. 
 
 

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.) 
 
 

DODATNE INFORMACIJE  
Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: marjetka.copi@prc.si (tel.: 05-38-41-516) ali 
maruša.mavri@prc.si (tel.: 05-38-41-884). 
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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. 
 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113765
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113765

