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Na podlagi:  

- Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16; v nad. besedilu: ZŠtip-1), 

- Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 

- Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14), 

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16); 

- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16); 

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 

55/15 – ZFisP in  96/15 – ZIPRS1617); 

- Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta 

za programsko obdobje 2014 - 2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014, z vsemi 

spremembami;  

 Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – 
popr. in 15/17); 

- Javnega razpisa za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih 

štipendij 2016 - 2022 (Uradni list RS, št. 72/16, 81/16 - popr. in 3/17 - popr.), 

- Sklepa o izboru in odločbe o podelitvi javnega pooblastila  št. 54440-3/2017/2 z dne 27. 3. 2017, za 

izvajanje dejavnosti regijskih shem kadrovskih štipendij za statistično regijo »Osrednjeslovenska 

statistična regija« in 

- Pogodbe št.: 2611-17-311304 o sofinanciranju operacije »Regijska štipendijska shema – 

Osrednjeslovenska statistična regija«, dne 07. 6. 2017 sklenjene med Ministrstvom za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti in Regionalno razvojno agencijo - Ljubljanske urbane regije (v 

nadaljevanju: pogodba št.: 2611-17-311304) 

 

 

Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije 

 

objavlja 

 

SPREMEMBO JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH 

ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM  

ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 

 

 
V Javnem razpisu za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za 
šolsko/študijsko leto 2017/2018 se pri: 

- točki 4. Vrednost javnega razpisa in višina sofinanciranja spremeni vrednost javnega 
razpisa in se po novem glasi: 

 

»Vrednost javnega razpisa je 240.000,00 EUR.« 

 

 

Vsa ostala določila javnega razpisa ostajajo nespremenjena. 
 

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega 

sklada (www.eu-skladi.si). 
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Ljubljana, 15. 1. 2018 

 

mag. Lilijana Madjar 
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