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NOVE KADROVSKE ŠTIPENDIJE IN ZAPOSLITEV PO ZAKLJUČKU ŠOLANJA V LJUBLJANSKI 

URBANI REGIJI 

 

Na podlagi potreb, ki so jih podali delodajalci v Ljubljanski regiji do konca meseca junija 2011, je 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), 9. septembra 2011, 

objavila JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS LJUBLJANSKE 

URBANE REGIJE) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012.  

 

K oddaji vlog so vabljeni dijaki in študenti, ki ne prejemajo drugih štipendij, niso zaposleni in niso 

vpisani v evidenco brezposelnih oseb. 

 

V okviru Regijske štipendijske sheme se podeljujejo kadrovske štipendije, ki so sofinancirane s 

strani delodajalcev s sedežem v eni izmed 26 občin Osrednjeslovenske regije. V letošnjem letu 33 

delodajalcev ponuja priložnost za več kot 70 štipendij v različnih izobraževalnih programih. 

Seznam aktualnih razpisanih štipendij je objavljen na spletni strani RRA LUR (www.rralur.si), kjer 

je dostopen tudi obrazec vloge za prijavo. 

 

Osnovna višina štipendije znaša 112 EUR za dijake, 209 EUR za dodiplomske in 254 EUR za 

podiplomske študente. Štipendistom pripada k osnovni štipendiji tudi dodatek za uspeh in strošek 

prevoza ali bivanja. Povprečna štipendija v letu 2010/11 je znašala 280 EUR, višina najvišje 

podeljene štipendije za dijake je bila 250 EUR, za študente pa 420 EUR. 

 

Štipendist je s pogodbo zavezan dokončati izobraževalni program, za katerega bo dobil štipendijo 

in se zaposliti pri delodajalcu za obdobje prejemanja štipendije. 

 

Prijave z dokazili morajo kandidati poslati na naslov: RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 

Ljubljana. Rok za oddajo vlog je 10. oktober 2011.  

 

Dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS:  

mag. Liljana Drevenšek,  Matija Ukmar tel: (01) 306 19 04 /(01) 306 19 05  

E-pošta: liljana.drevensek@ljubljana.si, matija.ukmar@ljubljana.si 

 

Projekt Regijska štipendijska shema delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 1. 

razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve 

»Štipendijske sheme«. 

 

RRA LUR, mag. Liljana Drevenšek 
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