Ekonomski institut Maribor, d. o. o.,
Center razvoja človeških virov
sedež: Razlagova ulica 22, 2000 Maribor
poslovni prostori: Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
telefon: 02/ 333 13 33, fax: 02/ 333 13 46

Na podlagi Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS št. 59/07; 63/07-popr.; 40/09), Partnerske pogodbe o
prenosu dejavnosti izvajanja Regijske štipendijske sheme za Podravje z dne 12. 12. 2007, 19. člena
Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (v nadaljevanju Pravilnik RŠS), rezultatov
Javnega poziva delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih za šolsko/študijsko leto 2010/2011 in
vključitev v enotno Regijsko štipendijsko shemo za Podravje z dne 11. 3. 2010 in Sklepa Javnega
sklada RS za razvoj kadrov in štipendije o izbiri operacije, z dne 13. 9. 2010, št. 11021-1/2010-2,
Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov, Razlagova ulica 22, 2000 Maribor,
kot nosilec Regijske štipendijske sheme za Podravje oz. štipenditor, v sodelovanju z delodajalci,
Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije ter Ministrstvom za delo, družino in socialne
zadeve
z dnem 21. 9. 2010 objavlja

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA PODRAVJE
(RŠS za Podravje)
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011
1. Namen
Regijska štipendijska shema (RŠS) je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem
regijske štipendijske sheme oz. štipenditorjem in državo (Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije
ter Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve). Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij,
ki se podeljujejo z namenom:
• usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v regiji;
• dviga ravni izobrazbene strukture v regiji;
• znižanja strukturne brezposelnosti;
• spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s
potrebami trga dela;
• zmanjševanja odliva mladih izobraženih kadrov iz regije in spodbujanja vračanja izšolanih
kadrov iz univerzitetnih središč v regijo;
• spodbujanja zaposlovanja ter odpiranja novih delovnih mest v regiji.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij dijakom in študentom1, ki se
izobražujejo doma ali v tujini, od šolskega/študijskega leta 2010/2011 do zaključka izobraževanja po
vpisanem programu, vendar najdlje do 30. 9. 2015 in se šolajo za poklice, po katerih so delodajalci
izrazili interes v vlogi na javni poziv. Dijaki in študenti, ki prejmejo štipendijo RŠS za Podravje, se bodo
morali po končanem šolanju/študiju zaposliti pri delodajalcu na območju Podravske razvojne regije vsaj
za toliko časa kot bodo prejemali štipendijo.

3. Pogoji razpisa
Do štipendij RŠS za Podravje so upravičeni:
- dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto in peto raven izobrazbe v RS ali v tujini in niso zaposleni;
- 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.
1

V javnem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
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prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.
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Štipendije iz RŠS za Podravje 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 (sredstva iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti«; v okviru 3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«).

4. Merila za izbor
Za štipendije iz RŠS za Podravje lahko zaprosijo dijaki, ki se izobražujejo po poklicnem in
srednješolskem programu ter študentje, ki se izobražujejo po dodiplomskem in podiplomskem programu
z javno veljavnostjo v RS ali tujini, pri čemer je diplomo, če se izobražujejo v tujini, možno po koncu
izobraževanja nostrificirati v Sloveniji, če se prijavijo na javni razpis in nimajo kakršnekoli druge
štipendije oz. šolnine.
Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki:
- je v delovnem razmerju;
- 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 območju RS;
- prejema katerokoli vrsto štipendije, navedeno v 2. odstavku 5. člena Zakona o štipendiranju
(Ur. l. RS št. 59/07, 63/07-popr., 40/09).
Če zagotovljena javna sredstva ne bodo zadoščala za vse prijavljene potrebe delodajalcev, ki
izpolnjujejo pogoje, se bodo štipendije podeljevale v skladu z merili opredeljenimi v Pravilniku RŠS,
prioritetno pa za razvojne potrebe na podlagi liste deficitarnih poklicev za Podravje, ki jo objavlja
Zavod RS za zaposlovanje, in perspektivne poklice v regiji.

5. Višina štipendije
Višina štipendije se določa glede na razpoložljiva sredstva za posredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij. Določa se v skladu z 28. členom Pravilnika RŠS.
V okviru RŠS za Podravje je štipendija upravičen strošek največ do višine 60 % minimalne plače. Za
posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij zagotovi štipenditor sredstva v višini do 50 % štipendije
vendar največ do 30 % minimalne plače, pri čemer se štipendije sofinancirajo v razmerju: 85 %
namenska sredstva EU za kohezijsko politiko in 15 % slovenska udeležba. Preostala sredstva zagotavlja
delodajalec.
Vire financiranja opredeljuje Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS 59/07, 63/07-popr., 40/09). 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. razvojne prioritete
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; 3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

6. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu »OBR 2 - VLOGA ZA ŠTIPENDIJO (RŠS za Podravje)
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011«, ki ga lahko kandidati dobijo na spletni strani štipenditorja
www.center-rcv.org v rubriki Regijska štipendijska shema ali v poslovnih prostorih štipenditorja na
naslovu: Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000
Maribor, vsak delavnik med 9. in 14. uro.
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Prijavnemu obrazcu (OBR 2 - Vloga za štipendijo) je potrebno priložiti še naslednja dokazila:
•
•
•

•
•
•

original potrdilo o vpisu kandidata za šolsko/študijsko leto 2010/2011;
DIJAKI: overjeno fotokopijo letnega spričevala, iz katerega je razviden učni uspeh kandidata v
preteklem šolskem letu;
ŠTUDENTI (dodiplomski in podiplomski študenti): original potrdilo o opravljenih izpitih v
preteklem študijskem letu v obdobju od 1. oktobra do 30. septembra, (če je v navedenem
obdobju študent opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov priložijo tudi vse ocene
iz predhodnega študijskega leta), iz katerega je možno izračunati povprečno oceno; študenti
prvih letnikov predložijo overjeno fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz.
maturitetnega spričevala;
fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica oz. potni list);
fotokopijo obeh strani bančne kartice iz katere je razvidna številka transakcijskega računa
kandidata;
izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca - Vloga za štipendijo –
OBR 2 (v kolikor kandidat ni polnoleten, je potreben tudi podpis zakonitega zastopnika).

Prijave je potrebno posredovati na naslov štipenditorja:
Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov
Pobreška cesta 20
2000 Maribor
Vloga mora biti v zaprti ovojnici in s priporočeno pošiljko poslana oz. osebno dostavljena na naslov
štipenditorja, najkasneje zadnji dan roka za prijavo (velja poštni žig). Na ovojnici mora biti razviden:
• polni naslov pošiljatelja,
• polni naslov štipenditorja (Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških
virov, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor),
• pripis »JAVNI RAZPIS – ŠTIPENDIJE RŠS ZA PODRAVJE – NE ODPIRAJ«.
Komisija za štipendiranje pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog k dopolnitvi le-teh v 8-dnevnem roku
od prejema obvestila o dopolnitvi vloge. Če kandidat vloge ne dopolni v določenem roku oz. je tudi
dopolnitev nepopolna, Komisija za štipendiranje vlogo s sklepom zavrže.
Nepravočasno prispele in nepravilno označene vloge Komisija za štipendiranje evidentira, vnese v
zapisnik in vrne neodprte na naslov pošiljatelja. V kolikor je zaradi nepravilno označene vloge, le-to
nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo Komisija za štipendiranje odpre, ugotovi pošiljatelja, zapečati
in vrne pošiljatelju.
Rok za oddajo vlog je sreda 20. oktober 2010
Za vloge, ki bodo osebno dostavljene štipenditorju (Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja
človeških virov), je zadnji rok sreda 20. oktober 2010 do 14. ure. Veljajo tudi vloge, oddane na naslov
štipenditorja, z odtisnjenim poštnim žigom na kuverti na dan 20. oktober 2010.

Dodatne informacije
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS za Podravje lahko dobite na:
Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Tel. 02 333 13 33, kontaktna oseba: Tatjana Pavlič in Tomislav Rugelj
e-mail: info@center-rcv.org
spletna stran: www.center-rcv.org
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7. Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo izvedeno v roku 8 dni od roka za oddajo vlog za dijake oz.
študente. Komisija za štipendiranje za vsako posamezno vlogo ugotovi, če predlagatelj izpolnjuje
pogoje iz 21. člena Pravilnika RŠS in posreduje delodajalcem glede na prijavljene potrebe seznam
dijakov in študentov, ki vsebuje podatke potrebne za izbor kandidatov. Delodajalec na podlagi seznama
opravi izbor kandidatov. Izbor kandidatov je v celoti v pristojnosti delodajalca. Če je kandidatov več,
kot je razpisanih štipendij, opravi delodajalec izbiro na osnovi meril, ki veljajo pri delodajalcu.
V kolikor delodajalec med kandidati za razpisane štipendije nima na razpolago kadra, ki ga je navedel v
okviru javnega poziva, lahko izmed upravičenih kandidatov izbere drugega primernega kandidata:
• v kolikor gre za eno raven višjo ali nižjo izobrazbo od ravni izobrazbe opredeljene v točki 10.
javnega razpisa ali
• sorodne smeri izobraževanja oz. poklica opredeljenega v točki 10. javnega razpisa,
kar bo štipenditor glede na prejete vloge preverjal neposredno pri delodajalcu. Delodajalec mora ob
izboru štipenditorju predložiti utemeljeno obrazložitev za izbor drugega primernega kandidata.
Pred izbiro lahko delodajalec povabi kandidata za podelitev štipendije na razgovor.
Delodajalec čim prej oz. najpozneje v 15 dneh po prejemu seznama kandidatov, pisno potrdi izbor
štipendistov.
Štipenditor bo o rešitvi vlog pisno obvestil vse kandidate za štipendijo RŠS za Podravje najkasneje v 45
dneh od datuma za oddajo vlog.
Po izbiri sklenejo štipenditor, delodajalec in štipendist pogodbo o štipendiranju, s katero se opredelijo
medsebojne pravice in obveznosti. Štipendist se s podpisom pogodbe zaveže, da se bo po končanem
izobraževanju zaposlil pri delodajalcu na območju podravske regije, vsaj za toliko časa kot je prejemal
štipendijo.

8. Informiranje in obveščanje
Pri izvajanju RŠS za Podravje bodo štipenditor, delodajalci in štipendisti spoštovali zahteve EU glede
informiranja in obveščanja javnosti, ki izhajajo iz Uredbe št. 1828 (8. in 9. člen) in Navodil za
informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 20072013. Skrbeli bodo za dosledno informiranje javnosti o dejstvu, da operacijo delno sofinancira Evropska
unija, in sicer Evropski socialni sklad.

9. Načelo enakih možnosti
Pri izvajanju RŠS za Podravje bodo upoštevana načela enakih možnosti, zagotovljena bo enakost med
spoloma in enakost vključevanja vseh socialnih slojev in skupin ter preprečena vsakršna diskriminacija v
skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006.

Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme za Podravje (RŠS za Podravje) za šolsko/študijsko leto 2010/2011
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. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; 3.
prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.
4/5

Ekonomski institut Maribor, d. o. o.,
Center razvoja človeških virov
sedež: Razlagova ulica 22, 2000 Maribor
poslovni prostori: Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
telefon: 02/ 333 13 33, fax: 02/ 333 13 46

10. Ponudba štipendij RŠS za Podravje za šolsko/študijsko leto 2010/2011
Ekonomski institut Maribor d.o.o, Center razvoja človeških virov kot štipenditor v sodelovanju z
delodajalci, razpisuje štipendije za šolsko/študijsko leto 2010/2011 za pridobitev naslednjih poklicev
oz. smeri izobraževanja:
Naziv delodajalca

Aram računalniški inženiring Radko Zlodej
s.p., Pot na Kamenšak 4, 2230 Lenart v
Slovenskih Goricah
Elektro Kumer d.o.o., Ulica borcev 58, 2000
Maribor
Gostišče pri Antonu Braček Jože s.p.,
Cerkvenjak 28, 2236 Cerkvenjak
EMAGO, Podjetje za trgovino Helena Bezjak
s.p., Borovci 5c, 2281 Markovci
BPM Podjetje za opravljanje montažnih del,
Bogomir Pišek s.p., Breg 38, 2322 Majšperk
Tehnika-SET inženiring, proizvodnja in
storitve d.d., Partizanska ulica 38, 2310
Slovenska Bistrica
ANDRA družba za proizvodnjo in trgovino
d.o.o., Fala 40, 2343 Fala
ASTRADE družba za storitve in trgovino
d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska
Bistrica
ALUMAT proizvodnja, storitve, marketing,
inženiring ter trgovina d.o.o., Partizanska
ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica
Ledinek Engineering d.o.o., Bohovska cesta
19/a, 2311 Hoče

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe oz. program
izobraževanja
Diplomirani inženir računalništva
in informacijskih tehnologij (UN)
Ekonomske in poslovne vede (mag)

Raven
izobrazbe

Število
štipendij

6/2

1

1. letnik

7

1

/

Diplomirani inženir elektrotehnike

6/1 ali 6/2

1

/

Gostinski tehnik

5

1

/

Gimnazija

5

1

4. letnik

Magister inženir mehatronike

7

1

/

Strojni mehanik

4

2

/

6/1

1

/

Gimnazija

5

1

/

Univerzitetni diplomirani pravnik

7

1

3. ali 4. letnik

Strojni tehnik

5

1

/

Strojni tehnik (3+2)

5

1

/

6/2

1

/

Tehnik računalništva

5

1

/

Mehatronik operater

4

2

Strojni tehnik

5

2

Strojni tehnik

5

1

2. in/ali 3.
letnik
1. in/ali 2.
letnik
1. letnik

Doktor veterinarske medicine

7

1

/

Gimnazija

5

1

3. ali 4. letnik

Inženir strojništva

Diplomirani inženir elektrotehnike
Računovodske storitve Svržnjak Mihael s.p.,
Dravska ulica 8, 2250 Ptuj
CIMOS TAM Avtomobilska industrija, d.o.o.,
Perhavčeva ulica 21, 2000 Maribor

IMPOTT industrija, proizvodnja, turizem
d.o.o., Ob Blažovnici 28-30, 2341 Limbuš
MZ VET družba za veterinarske in druge
storitve ter trgovino d.o.o., Pesnica pri
Mariboru 21 a, 2211 Pesnica pri Mariboru
Arhitekturno projektiranje in inženiring
Andrej Božin s.p., Lavričeva ulica 18, 2000
Maribor

Letnik šolanja/
študija

V primeru, da s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ne bo zagotovljenih sredstev oz.
dovolj sredstev za sofinanciranje štipendij, si štipenditor pridržuje pravico, da ne podeli oz. ne podeli
vseh razpisanih štipendij.

Maribor, 21. 9. 2010
Ekonomski institut Maribor d.o.o.,
Center razvoja človeških virov
Sonja Gavez, prokuristka
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