
�
���������	�
����	����������������
�������	����
����
�� �������

�
�

���������	�
��������������� � �� �

 
 

Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija 
T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si 

 
 
Na podlagi 19. �lena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (RŠS) Posoški razvojni center, Trg svobode 
2, 5222 Kobarid – kot štipenditor objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS) 
 ZA GORIŠKO STATISTI�NO REGIJO ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2007/2008 

 
 

Namen 

Regijska štipendijska shema je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci regijske štipendijske sheme in državo, 
skladno z zakonom na podro�ju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in predstavlja izjemen pomen za razvoj regij v 
Sloveniji. 
S pomo�jo regijskih štipendijskih shem je mogo�e: 

• uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji; 
• dvigniti raven izobrazbene strukture v regiji; 
• vplivati na znižanje strukturne brezposelnosti; 
• vplivati na vra�anje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središ� v regijo; 
• spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje in na�rtovanje razvoja kadrov; 
• približati kadrovsko funkcijo potrebam trga delovne sile; 
• zmanjšati odliv kadrov v velike centre, kar bo vplivalo na zmanjševanje razvojnih razlik v posameznih regij v Sloveniji. 

 
Predmet razpisa 

Štipendije iz RŠS so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po kon�anem šolanju/študiju 
zaposlili na obmo�ju Goriške statisti�ne regije ali druga�e pomembno vplivali na razvoj v obmo�ju, iz katerega prihajajo. 
 
Pogoji razpisa 

Do štipendij iz RŠS so upravi�eni: 
- dijaki, ki se šolajo za �etrto in peto raven izobrazbe v RS ali v tujini; 
- dodiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni; 
- podiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni. 

Štipendije iz RŠS ne morejo prejeti dijaki/študentje, ki že prejemajo štipendijo ali šolnino iz kateregakoli drugega vira. 
Štipendije iz 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, prioritetno pa za razvojne potrebe in 
perspektivne poklice v posamezni razvojni regiji. 
Razvojne potrebe se usklajuje tudi na podlagi liste lokalne deficitarnosti poklicev, ki jo objavlja Zavod RS za zaposlovanje. 
Perspektivnost poklica se ugotovi na osnovi ciljev regionalnega razvojnega programa in predloženih razvojnih programov ter 
programov prestrukturiranja delodajalcev. 
Štipendije iz RŠS se dodeljujejo tudi dijakom in študentom, ki se šolajo za tiste vrste in podro�ja izobraževanja oziroma 
izobraževalnih programov, ki so opredeljeni kot posebna prioriteta, ki jo dolo�i štipenditor. 
 
Merila za izbor 

Štipendijo iz RŠS lahko pridobijo kandidati, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let, ter 
kandidati, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali 
tretjo stopnjo izobraževanja niso starejši od 26 let. 
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Za štipendije iz RŠS lahko zaprosijo dijaki in študentje, ki se izobražujejo po dodiplomskem in podiplomskem programu z javno 
veljavnostjo v RS ali tujini, pri �emer je diplomo, �e se izobražujejo v tujini, možno po koncu izobraževanja nostrificirati v Sloveniji, 
�e se prijavijo na javni razpis in nimajo kakršnekoli druge štipendije oz. šolnine. 
 
Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki: 

- je v delovnem razmerju ali 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 obmo�ju RS. 

 
 
Prijava in zahtevani dokumenti 

Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu »OBR-2 VLOGA ZA ŠTIPENDIJO REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME (RŠS) 
ZA GORIŠKO STATISTI�NO REGIJO ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2007/2008«, ki ga kandidati lahko dobijo na spletni strani 
štipenditorja www.pososki-rc.si ali v poslovnih prostorih štipenditorja Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih borcev 1b, 5220 
Tolmin, vsak delavnik med 8. in 12. uro. 
Poleg izpolnjene prijave je treba prijavi priložiti še naslednja originalna oz. overjena dokazila: 

• potrdilo o stalnem prebivališ�u; 
• originalno potrdilo o vpisu kandidata za šolsko/študijsko leto 2007/2008; 
• overjen prepis ali overjeno fotokopijo spri�evala, iz katerega je razviden u�ni uspeh kandidata (dijaki) v preteklem 

šolskem letu in �e je dijak opravil zadnji letnik, tudi overjen prepis ali overjeno fotokopijo maturitetnega spri�evala, iz 
katerega je razviden uspeh na maturi; 

• originalno potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (dodiplomski študenti), doseženih od 1. oktobra do 
30. septembra v preteklem študijskem letu (�e je v navedenem obdobju študent opravil manj kot tri izpite, se poleg 
ocen teh izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta), iz katerega je možno izra�unati povpre�no 
oceno; 

• kopijo ban�ne kartice, transakcijskega ra�una ali prve strani hranilne knjižice; 
• izjavo, da vlagatelj ni v delovnem razmerju in ni prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje in da ne prejema 

štipendije/šolnine iz kateregakoli drugega vira. 
 
Prijave sprejema štipenditor – Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. Vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah in s 
priporo�eno pošiljko poslane štipenditorju. 
Na ovojnici mora biti razviden: 

• polni naslov pošiljatelja in štipenditorja, 
• pripis »JAVNI RAZPIS – ŠTIPENDIJE RŠS – NE ODPIRAJ«. 
 

Komisija za štipendiranje pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog k dopolnitvi le-teh v 8-dnevnem roku od prejema obvestila o 
dopolnitvi vloge. 
�e kandidat vloge ne dopolni v dolo�enem roku oz. je tudi dopolnitev nepopolna, Komisija za štipendiranje vlogo s sklepom zavrže. 
Nepravo�asno prispele in nepravilno ozna�ene vloge Komisija za štipendiranje evidentira, vnese v zapisnik in vrne neodprte na 
naslov pošiljatelja. V kolikor je zaradi nepravilno ozna�ene vloge le-to nemogo�e neodprto vrniti pošiljatelju, jo Komisija za 
štipendiranje odpre, ugotovi pošiljatelja, nazaj zape�ati in vrne pošiljatelju. 
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS lahko dobite v poslovnih prostorih Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih 
borcev 1b, 5220 Tolmin, tel. 05/38-41-500 (Sandra Kemperle) ali e-pošta: info@pososki-rc.si 
Pojasnila glede razpisa lahko dobite tudi na naslovih ostalih razvojnih agencij v regij in sicer: 

- RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, tel. 05/33-06-681 
(Nataša Jakopi�), e-pošta: natasa.jakopic@rra-sp.si ; 

- Razvojna agencija ROD, Gregor�i�eva 20, 5270 Ajdovš�ina, tel. 05/36-53-602 (Silvana Peljhan), e-pošta: ra.rod@siol.net ; 
- ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, tel. 05/37-43-913 (Dušanka �ernalogar), e-pošta: dusanka.cernalogar@icra.si . 

 
 
Rok za oddajo vlog 

- �etrtek, 11. 10. 2007, do 12. ure. 
 

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na naslov Posoškega razvojnega centra (Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 
5222 Kobarid) do vklju�no 11. 10. 2007 do 12. ure (velja prispetje po pošti do navedenega datuma in ure). 
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Višina štipendije 

Vire financiranja opredeljuje Zakon o štipendiranju (ZŠtip, Ur. list RS 59/2007, 63/2007). 
Sredstva v višini 50 % štipendije zagotovi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij, preostalo polovico pa zagotavljajo 
delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za �as trajanja izobraževalnega programa oz. za �as sklenitve pogodbe o 
štipendiranju. Štipenditor lahko zagotovi sofinanciranje preostale polovice štipendije tudi s strani ob�in. Sredstva ob�in so sredstva 
iz prora�unov ob�in in drugih virov. 
Višina štipendije se dolo�i v skladu z 28. �lenom Pravilnika RŠS in je odvisna tudi od študijskega uspeha in kraja bivanja. 
 
Postopek izbora 

Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo v torek, 16. 10. 2007. 
Komisija za štipendiranje za vsako posamezno vlogo ugotovi, �e predlagatelj izpolnjuje pogoje iz 21. �lena Pravilnika RŠS, in jo 
posreduje delodajalcem glede na potrebe v obliki seznama dijakov in študentov. Seznam vsebuje ime in priimek kandidatov, naslov 
stalnega prebivališ�a in podatke o šolanju/študiju. 
�e je kandidatov ve�, kot je razpisanih štipendij, opravi delodajalec izbiro na osnovi meril, ki veljajo pri delodajalcu. 
Pred izbiro lahko povabi delodajalec kandidata za podelitev štipendije na razgovor. 
�e delodajalec nima izdelanih meril, imajo prednost pri izbiri kandidati, ki se vpisujejo v višji letnik šolanja/študija, ob enakem pogoju 
letnika pa kandidati, ki imajo boljši šolski uspeh oz. višjo povpre�no oceno.  
O podelitvi posebne štipendije bo odlo�ala Komisija za štipendiranje. 
 
Delodajalec potrdi izbor predlaganih štipendistov s strani Komisije za štipendiranje �imprej oz. najpozneje v 15 dneh po prejemu 
predloga. 
Štipenditor na predlog Komisije za štipendiranje z odlo�bo 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 sklenejo štipenditor, delodajalec in štipendist pogodbo o štipendiranju, s katero se opredelijo medsebojne pravice in 
obveznosti. 
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Ponudba štipendij REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA GORIŠKO STATISTIŠ�NO REGIJO za šolsko/študijsko leto 
2007/2008 
 

Posoški razvojni center kot štipenditor v sodelovanju z delodajalci razpisuje štipendije za šolsko/študijsko leto 2007/2008 za 
pridobitev naslednjih poklicev: 

 

Zap. 
št. 

Naziv delodajalca 
(soštipenditorja) Smer izobrazbe Raven 

izobrazbe 
Število 

štipendij 

Število 
štipendij 
podjetja 
skupaj 

zidar POKL 1 
gradbeni tehnik SŠ 1 
dipl. inž. gradbeništva VS 1 

1 EUROINVEST d.o.o. 

univ. dipl. inž. gradbeništva UN 1 

4 

2 EKAMANT d.o.o. elektrotehnik ra�unalništva SŠ 1 1 
oblikovalec kovin POKL 3 
mehatronik operater POKL 4 
strojni mehanik POKL 4 
elektrikar POKL 3 
dipl. inž. strojništva VS 3 
dipl. inž. elektrotehnike VS 1 
univ. dipl. inž. strojništva UN 3 
univ. dipl. inž. elektrotehnike UN 1 
univ. dipl. inž. ra�unalništva in informatike UN 1 

3 GOSTOL - GOPAN d.o.o. 

univ. dipl. inž. kemijske tehnologije UN 1 

24 

oblikovalec kovin POKL 2 
mehatronik operater POKL 2 
elektrikar POKL 2 
strojni mehanik POKL 2 
strojni tehnik SŠ 2 
elektrotehnik SŠ 2 
dipl. inž. strojništva VS 2 
dipl. inž. elektrotehnike VS 2 
inženir mehatronike VŠ 4 
univ. dipl. inž. strojništva UN 2 

4 GOSTOL - GOIN d.o.o. 

univ. dipl. inž. elektrotehnike UN 1 

23 

5 MINES IB d.o.o. Kobarid univ. dipl. ekonomist – smer trženje UN 1 1 
orodjar ALI oblikovalec kovin POKL 3 
univ. dipl. inž. strojništva UN 3 
dipl. inž. strojništva VS 3 

6 HIDRIA AET d.o.o. 

magister strojništva PODIPL 1 

10 

univ. dipl. inž. strojništva (smer proizvodno 
strojništvo) UN 1 

7 ISKRA 
AVTOELEKTRIKA d.d. univ. dipl. inž. strojništva (smer konstruiranje in 

mehanika) UN 1 
2 

8 
MASIVA SPLOŠNO 
MIZARSTVO Ivan Makuc 
s.p. 

lesarski tehnik SŠ 1 1 

elektrotehnik – elektronik SŠ 1 
9 MEBLO VATA, d.o.o. 

strojni tehnik SŠ 1 
2 
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strojni mehanik POKL 1 
mehatronik POKL 1 10 ESAL d.o.o. 
dipl. inž. strojništva ALI univ. dipl. inž. strojništva VS ali UN 1 

3 

mehatronik – operater POKL 3 
elektrikar – energetik POKL 1 
elektrotehnik elektronik SŠ 3 
elektrotehnik energetik SŠ 1 
gimnazija SŠ 3 
strojni tehnik SŠ 10 
dipl. inž. Strojništva VS 2 
inž. Strojništva VŠ 1 

11 KOLEKTOR SIKOM d.o.o. 

inž. elektrotehnike VŠ 1 

25 

gimnazija SŠ 3 
strojni tehnik SŠ 2 
univ. dipl. inž. elektrotehnike UN 7 
univ. dipl. ekonomist UN 2 
univ. dipl. pravnik UN 1 
dipl. inž. elektrotehnike VS 2 
dipl. inž. strojništva VS 1 
dipl. inž. kemije VS 1 

12 KOLEKTOR 
GROUP d.o.o. 

univ. dipl. inž. strojništva UN 2 

21 

monter prezra�evanja in klima naprav POKL 2 
monter ogrevalnih naprav POKL 2 
oblikovalec kovin POKL 2 
elektrikar – elektronik POKL 1 
elektrotehnik – elektronik SŠ 1 
strojni tehnik SŠ 1 
univ. dipl. elektroinženir UN 1 
univ. dipl. inž. vodarstva UN 1 
univ. dipl. inž. gradbeništva UN 1 
univ. dipl. inž. arhitekture UN 1 

13 KOLING d.o.o. 

univ. dipl. inž. strojništva UN 2 

15 

14 ALEKSEJ ERZETI� Kmetijsko-podjetniški tehnik  SŠ 1 1 
voznik motornih vozil POKL 2 

15 ŽIVEX 
Trgovina in storitve d.o.o. vrtnarski tehnik SŠ 1 

3 

elektrotehnik SŠ 1 
dipl. inž. elektrotehnike VS 1 16 STUBELJ d.o.o. 
dipl. inž. strojništva VS 1 

3 

dipl. inž. elektrotehnike VS 1 
17 KASKADER d.o.o. 

univ. dipl. inž. gradbeništva UN 1 
2 

strojni tehnik SŠ 1 
18 ŠKRLJ d.o.o. 

dipl. inž. strojništva VS 1 
2 

19 ULTRAPAC d.d. elektrikar – elektronik POKL 1 1 
mizar (2. letnik) POKL 1 

20 CELES d.o.o. Cerkno 
mizar (1. letnik) POKL 2 

3 
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oblikovalec kovin POKL 1 
mehatronik operater POKL 10 
strojni tehnik SŠ 2 
univ. dipl. inž. strojništva UN 2 
dipl. inž. strojništva VS 2 
inž. strojništva VŠ 2 
univ. dipl. inž. ra�unalništva in informatike UN 1 
univ. dipl. inž. elektrotehnike UN 1 
dipl. inž. elektrotehnike VS 1 

21 HIDRIA IMP KLIMA d.o.o. 

univ. dipl. inž. fizike UN 1 

23 

univ. dipl. inž. strojništva UN 3 
22 SALONIT ANHOVO, 

Gradbeni materiali, d.d. univ. dipl. inž. gradbeništva UN 1 
4 

natakar POKL 10 
kuhar POKL 10 23 HIT Hoteli, Igralnice, 

turizem, d.d. Nova Gorica 
gostinski tehnik SŠ 10 

30 

24 TRINE d.o.o. kuhar POKL 1 1 
SKUPAJ: 213 205 

Kratice, s katerimi so ozna�ene ravni izobrazbe, pomenijo naslednje: POKL – poklicna, SŠ – srednješolska, VŠ – višješolska, 
VS – visokošolska, UN – univerzitetna, PODIPL – podiplomska. 

 

Kobarid, 21. september 2007 

 

 

Posoški razvojni center 
mag. Roman Medved, direktor�


