
    

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, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne 

usmeritve »Štipendijsko sheme«. 

VABILO NA DOGODEK 

---Regijska štipendijska shema Goriške regije--- 

 
 

INFORMATIVNI DOGODEK za dijake, študente, delodajalce in širšo javnost 
(vključitev v šolsko/študijsko leto 2015/2016) 

 

Predstavitev novega zakona o štipendiranju ZŠtip-1 
 

Datum dogodka:  22. maja 2015 ob 17.00 
Kraj dogodka:  TOLMIN, Šolski center Tolmin 

 
 

S 30.9.2015 se zaradi zaključevanja finančne perspektive 2007 – 2013 zaključi izplačevanje štipendij 
vsem, ki ste že vključeni v Regijske štipendijske sheme (ne glede na to, ali boste do takrat že zaključili 
šolanje/študij ali ne). 
  
S 1.1.2014 je stopil v veljavo Nov zakon o štipendiranju ZŠtip-1, ki prinaša veliko novosti in sprememb. Da boste 
bolje osveščeni o novostih (tako štipendisti kot tudi delodajalci), smo v Tolmin povabili predstavnike Javnega 
sklada RS za razvoj kadrov in štipendije iz Ljubljane, ki bodo predstavili nov zakon in odgovarjali na vaša 
vprašanja.  
 
Vabimo vas, da se nam pridružite na INFO dogodku - okrogli mizi - in se informirate, kakšne so vaše možnosti 
(tako za podjetja kot tudi za štipendiste) za nadaljnjo vključitev v RŠS in kakšne spremembe prinaša Nov 
zakon o štipendiranju. 
 
 

Program dogodka: 
 
 
 17.00 – 17.15  Nagovor v.d. direktorja Posoškega razvojnega centra mag. Almire Pirih; 
 17.15 – 17.45  Predstavitev novega zakona o štipendiranju ZŠtip-1; g. Dušan MIKUŽ Javni sklad RS za 

razvoj kadrov in štipendije; 
 17.45 – 18.15  Okrogla miza: delodajalci in štipendisti sprašujejo …. diskusija o ZŠtip-1; 
 18.15 – 18.30  Kratek odmor s prigrizkom;  
 18.30 – 19.45  Krajši interaktivni delavnici po metodi ˝Iz prakse v prakso˝, kjer boste spoznali, kako lahko 

pridobljena znanja in izkušnje povežete tudi z uspešnim poslovnim okoljem; 
 

1 Delavnica: NLP programiranje: več o vsebini delavnice in prijavnico dobite TUKAJ 

2 Delavnica: Finančno opismenjevanje: več o vsebini delavnice in prijavnico dobite TUKAJ 

 
 
 

Zainteresirane delodajalce, dijake in študente iz celotne Goriške regije vabimo, da se na dogodek prijavijo s prijavnico 

najkasneje do 20. maja 2015. Prijavnico na dogodek dobite TUKAJ 
 
 
Dijake in študente, ki se želijo po plenarnem delu udeležiti tudi interaktivne delavnice prosimo, da se na želeno delavnico 
prijavijo s prijavnico najkasneje do 20. maja 2015. Število mest na delavnici je omejeno, zato pohitite. 
 
 
Prvih 10 prijavljenih dijakov/študentov prejme praktično nagrado. Podelitev nagrad bo na interaktivni delavnici. 
 
 
Za dodatne informacije lahko pišete na:  
damijana.kravanja@prc.si. 
 
 

Celoten naziv dogodka: Informativni dogodek za dijake, študente in delodajalce;  
Predstavitev novega zakona o štipendiranju ZŠtip-1 (RŠS 2015/2016) 

https://docs.google.com/document/d/11FpknWJoJp14Gu61aUTNh-YIJ4zf_ugtR6aJ4x2W9nA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tgheg8AEQqy_DXxYg1dmjz8azgIRLKTrIK18fSg123c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1jLzHEYwyWOP51qf8Ku2cEwKPotj40LYJWDzOebMZx_w/viewform?usp=send_form
mailto:damijana.kravanja@prc.si

