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Na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip, Ur.l. RS, št. 59/07 (63/07- popr.), 40/09) ter na osnovi 3. in 7. 
člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem, prečiščeno besedilo z dne 27. 6. 2012 (v 
nadaljevanju: Pravilnik RŠS), subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni RASR, Razvojna agencija 
Savinjske regije, d.o.o. (v nadaljevanju: štipenditor) 
 
z dnem 29. 3. 2013 objavlja 
 

 
J A V N I  P O Z I V  

DELODAJALCEM K ODDAJI VLOG IN POTREB PO ŠTIPENDISTIH 
 ZA VKLJUČITEV  

V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS)  
SAVINJSKE REGIJE 

za šolsko/študijsko leto 2013/2014 
 

 
PREDMET POZIVA 
 
Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (v nadaljevanju: RŠS)  
Savinjske regije v šolskem/študijskem letu 2013/2014. 
Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; 
prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«1.  
 
Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov v sledečem razmerju: 

 sredstev Evropskega socialnega sklada2 (v višini 50% dodeljene kadrovske štipendije )  
 sredstev delodajalcev (v višini 50% dodeljene kadrovske štipendije ali ob sofinanciranju občine v 

višini 25% dodeljene štipendije3). 
 

Višina štipendije se izračuna na podlagi Pravilnika RŠS in ne sme biti nižja od višine štipendije določene v 
Zakonu o štipendiranju. Vire financiranja ter sestavo štipendije podrobneje opredeljujeta Zakon o 
štipendiranju in Pravilnik RŠS.  
 
Pravilnik RŠS je dostopen v poslovnih prostorih in spletni strani štipenditorja: RASR, Razvojna agencija 
Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje in www.rasr.si. 
 
POGOJI 
 
Pravico do vključitve v RŠS za izvajanje kadrovskega štipendiranja imajo delodajalci, ki so: 

- pravne osebe zasebnega prava, 
- fizične osebe, 
- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so 

posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti 

                                                
1 Sredstva za štipendije so v okviru navedenega programa zagotovljena do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015; razpoložljivost   
sredstev po tem obdobju bo opredeljena v programskem dokumentu za naslednje finančno obdobje. 
 
2 Sredstva Evropskega socialnega sklada vključujejo: 

 sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%; 
 sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15%. 

 
3 V zagotavljanje deleža štipendij za RŠS 2013/14 se bodo vključile tudi občine:Braslovče, Dobje, Dobrna, Kozje, Nazarje, Podčetrtek, 
Prebold, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur,Tabor, Mestna občina Velenje, Vransko, Zreče in Žalec, ki bodo prispevale delež v 
višini do 25% štipendije.  
Občine bodo naredile dokončen izbor po svojih merilih. 
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in se prijavijo na javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje pogoje skladno s 
Pravilnikom RŠS: 

 imajo sedež ali poslovno enoto na območju Savinjske regije, 
 imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza razvojni potrebi in poslovni dejavnosti delodajalca, programu 

prestrukturiranja oz. je utemeljena s šolanjem za nadaljevanje (prevzem) poslovanja družinskega 
podjetja ali kmetijskega gospodarstva delodajalca in hkrati ustreza perspektivnosti poklica ter je  
skladna z lokalno listo deficitarnosti poklicev v razvojni regiji ali posebno prioriteto, ki jo določi 
štipenditor, 

 bodo zagotavljali sredstva za izplačilo štipendije iz RŠS za celotno dobo šolanja/študija štipendista,  
 bodo zagotavljali štipendistu po končanem šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem mestu  

najmanj za čas, enak obdobju prejemanja štipendije, 
 niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ter kapitalske neustreznosti 

glede na določila zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, 
 niso insolventni glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 

zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/07). 
 
NAČIN PRIJAVE 
 
Delodajalci se prijavijo na prijavnem obrazcu »OBR1 – javni poziv«. Prijavnemu obrazcu mora biti 
priložena: 

 izjava o zagotavljanju sredstev in zaposlitvi štipendista po končanem štipendiranju (»Izjava« iz 
razpisne dokumentacije), 

 kadrovski načrt (samo novi delodajalci). 
 
POSTOPEK IZBIRE  
 
Štipenditor je imenoval Komisijo za štipendiranje, ki bo odločala o pravici za vstop delodajalca v RŠS. Vloga 
se šteje za popolno, če je izpisana na zahtevanih obrazcih (OBR1 - javni poziv), če so priložene vse 
zahtevane priloge, če je ustrezno naslovljena in označena. 
 
Vloga na javni poziv mora biti oddana v zaprti ovojnici, pravilno naslovljena in opremljena:  

 vidno označena z napisom »NE ODPIRAJ: Prijava na javni poziv – Regijska štipendijska 
shema Savinjske regije«, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti izpisan poln naslov pošiljatelja  

ali  

 opremljena z obrazcem OPREMA OVOJNICE, ki je priložen prijavni dokumentaciji in ga je potrebno 
izpolniti in nalepiti na ovojnico velikosti A4, v kateri je vloga na javni poziv. 

 

Vloge so lahko predložene: 

 priporočeno po pošti na naslov: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. 
divizije 12, 3000 Celje, 

ali  

 osebno oddane v poslovnih prostorih (v tajništvu) RASR, Razvojne agencije Savinjske regije 
d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, vsak delovni dan med 8. in 12. uro. 

 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je najkasneje zadnji dan roka za oddajo oddana s priporočeno 
poštno pošiljko na naslov RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje 
ali če je bila oddana v tajništvu RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o. do 12. ure.  
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Odpiranje vlog bo izvedeno v roku do 12. 8. 2013. Odpiranje vlog ne bo javno. 
 
Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo Komisija za štipendiranje v roku 5 dni od odpiranja pisno 
pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva prejema obvestila 
ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Prav tako bodo zavržene dopolnitve vlog, ki bodo prispele 
prepozno.  
 
Delodajalci bodo o rešitvi vlog pisno obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog.  
 
Delodajalci bodo dejansko vključeni v RŠS, ko bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zagotovilo 
štipenditorju (RASR d.o.o.) sredstva za njeno izvajanje. V primeru, da kvota razpoložljivih javnih sredstev 
ne bo zadostovala za potrditev vseh potreb, ki jih bodo prijavili delodajalci v javnem pozivu, si štipenditor 
pridržuje pravico, da ne potrdi vseh prijavljenih potreb. Potrebe se bodo upravičencem v tem primeru 
potrjevale po kriteriju deficitarnosti poklica v regiji (glede na listo deficitarnih poklicev v regiji, ki jo 
objavlja Zavod RS za zaposlovanje) in po načelu enakih možnosti za vse delodajalce, ki izpolnjujejo 
formalne pogoje in kriterije javnega poziva ter skladno z 12. členom Pravilnika o izvajanju RŠS. 
 
 
DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTACIJA 
 
Prijavna dokumentacija (OBR1 - javni poziv) je od objave dalje na voljo na spletni strani štipenditorja: 
www.rasr.si.  
 
Dodatne informacije so na voljo na: tel. 03/589 40 94 (Barbara Kač Kadunc) in 03/ 289 40 82 (tajništvo), na 
e-naslovu: barbara.kac@rasr.si ter na: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 
12, 3000 Celje (vsak delovni dan med 8. in 14. uro). 
 
 
 

RASR, Razvojna agencija Savinjske 
regije, d.o.o. 

 
Janez Jazbec 

direktor 

Rok za oddajo je: ponedeljek, 22. julij 2013. 


