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Na podlagi 19. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (RŠS) 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, kot štipenditor (oz. nosilec RŠS 
Ljubljanske urbane regije) objavlja  
 

 
JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM 

(RŠS LJUBLJANSKE URBANE REGIJE) 
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009 

 
 
 

Namen 

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

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

posameznih regijah v Sloveniji. 
 
Predmet razpisa 

Štipendije iz RŠS Ljubljanske urbane regije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo 
doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju Ljubljanske urbane 
regije ali drugače pomembno vplivali na razvoj v regiji. 
 
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«; prednostne usmeritve »Štipendijske 
sheme.« 
 
Pogoji razpisa 

Do štipendij iz RŠS Ljubljanske urbane regije  so upravičeni: 
- dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto 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 Ljubljanske urbane regije ne morejo prejeti dijaki/študentje, ki že prejemajo 
štipendijo ali šolnino iz kateregakoli drugega vira. 

Štipendije iz RŠS Ljubljanske urbane regije 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 za zaposlovanje. 

Perspektivnost poklica se ugotovi na osnovi ciljev regionalnega razvojnega programa in predloženih 
razvojnih programov ter programov prestrukturiranja delodajalcev. 
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Štipendije iz RŠS Ljubljanske urbane regije se dodeljujejo tudi dijakom in študentom, ki se šolajo za 
tiste vrste in področja izobraževanja oziroma izobraževalnih programov, ki so opredeljeni kot 
posebna prioriteta, ki jo določi štipenditor.  

 
Merila za izbor 

Za štipendije iz RŠS Ljubljanske urbane regije lahko zaprosijo dijaki in 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 kandidat1, 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 območju RS. 

 
Prijava in zahtevani dokumenti 

Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu »OBR-2 VLOGA ZA ŠTIPENDIJO ENOTNIH 
REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS LJUBLJANSKE URBANE REGIJE) ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009«, ki ga kandidati lahko dobijo na spletni strani 
štipenditorja www.rralur.si ali na sedežu štipenditorja: RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 
Ljubljana, vsak delavnih med 9.00 uro in 13.00 uro.  

Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še naslednja dokazila: 

• potrdilo (original) o vpisu kandidata za šolsko/študijsko leto 2008/2009; 
• fotokopija spričevala, iz katerega je razviden učni uspeh kandidata (dijaki) v preteklem 

šolskem letu in če je dijak opravil zadnji letnik tudi fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu 
oz. maturitetnega spričevala; 

• potrdilo o opravljenih izpitih (original) v preteklem študijskem letu (dodiplomski in 
podiplomski študenti) doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem 
letu, (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; 

• fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica oz. potni list); 
• dokazilo za uveljavljanje dodatka za bivanje ali prevoz (rubrika III. prijavnega obrazca), 
• izjavo, da ne prejema štipendije/šolnine iz kateregakoli drugega vira in sprejema pogoje 

razpisa za dodelitev štipendije. 
 
Rok za oddajo prijav je 10. oktober 2008. 
 
Vloga mora biti oddana na prijavnem obrazcu, ki je del javnega razpisa in mora vsebovati 
vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisu. 
Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane na naslov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 
Ljubljana najkasneje zadnji dan roka priporočeno po pošti oz. z navadno pošto tako, da so 
osebi, pri RRA LUR pooblaščeni za prevzem pošiljk, vročene najkasneje zadnji dan roka. 
Prijave se lahko vložijo osebno vsak delovni dan med 9. in 13. uro, najkasneje do 10. 10. 
2008 do 13. ure. Vloge morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah. Na ovojnici mora biti razviden: 

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

Komisija za štipendiranje pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog k dopolnitvi le-teh v 8-dnevnem 
roku od prejema obvestila o dopolnitvi vloge.  

                                                 
1 Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 
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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.  

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS lahko dobite na:  

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana; Tel: (01) 306 19 14, (01) 306 19 02, kontaktna 
oseba: Maša Resinovič in Miriam Ravnikar Šurk. 

Faks: (01) 306 19 03 

Spletna stran: www.rralur.si . 

E-pošta: masa.resinovic@ljubljana.si; miriam.ravnikar-surk@ljubljana.si; lur@ljubljana.si  

 
 
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 čas trajanja 
izobraževalnega programa oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju. Štipenditor lahko zagotovi 
sofinanciranje preostale polovice štipendije tudi s strani občin. Sredstva občin so sredstva iz 
proračunov občin in drugih virov. 

 

Razmerje med sredstvi, ki jih zagotovi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij je: 

▪ sredstva na postavkah namenskih sredstev EU: 85 %, 

▪ sredstva na postavkah slovenske udeležbe: 15 %. 

   

Višina štipendije se določi v skladu z 28. členom Pravilnika RŠS in je odvisna tudi od študijskega 
uspeha in kraja bivanja. 

 
Postopek izbora 

Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo potekalo predvidoma v roku 5 dni po roku za oddajo vlog. 
Komisija za štipendiranje za vsako posamezno vlogo ugotovi, če predlagatelj izpolnjuje pogoje iz 21. 
člena Pravilnika RŠS in jih posreduje delodajalcem glede na potrebe v obliki seznama dijakov in 
študentov. Seznam vsebuje ime in priimek kandidatov, naslov stalnega prebivališča in podatke o 
šolanju/študiju. 

Če je kandidatov več, 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. 

Če 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 
povprečno oceno.  

O podelitvi posebne štipendije bo odločala Komisija za štipendiranje. 

Delodajalec potrdi izbor predlaganih štipendistov s strani Komisije za štipendiranje čim prej oz. 
najpozneje v 15 dneh po prejemu predloga. 

Štipenditor na predlog Komisije za štipendiranje z odločbo 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 za šolsko/študijsko leto 2008/2009 

RRA LUR, kot štipenditor v sodelovanju z delodajalci, razpisuje štipendije za šolsko/študijsko leto 
2008/2009 za pridobitev naslednjih poklicev oz. smeri izobraževanja: 

 
 

PRIJAVLJENE POTREBE 
 

DELODAJALEC 
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM/POKLIC RAVEN 

ŠTEVILO 
ŠTIPENDIJ DRUGI POGOJI 

mehatronik - tehnik  5 1 2. letnik šolanja 
obdelovalec/oblikovalec kovin/varilec 3 ali 4 3   
ključavničar 4 1   

1 Belimed d. o. o. strojni tehnik 5 1   
diplomirani pravnik 6 1 3. letnik šolanja 

2 Fizio Center Plus d. o. o. diplomirani fizioterapevt 6 1 2. letnik šolanja 

3 Geoplin d. o. o. Ljubljana univ. dipl. inž. strojništva 7 1 
Prednost imajo 
višji letniki 

univ. dipl. inž. strojništva 7 1 2. letnik šolanja 
univ. dipl. inž. elektrotehnike 7 1 2. letnik šolanja 
univ. dipl. inž. strojništva 7 1 3. letnik šolanja  
univ. dipl. inž. elektrotehnike  7 1 3. letnik šolanja  

4 
Geoplin plinovodi d. o. o. 

Ljubljana univ. dipl. inž. strojništva 7 2 4. letnik šolanja  
oblikovalec kovin 4 2   

5 HERZ d. d. orodjar 4 2   
strojni tehnik 5 1 4. letnik šolanja  
mehatronik operater 4 1 2. letnik šolanja 
strojni tehnik 5 1   
mehatronik operater 4 1   
dipl. inž. strojništva 6 1 2. letnik šolanja 

6 IMP armature, d. o. o. dipl. inž. strojništva 6 1 3. letnik šolanja 

7 
Iskra sistemi, Avtomatizacija 

procesov d. d. dipl. ali univ. dipl. inž. elektrotehnike 6/2 ali 7 6 
Prednost imajo 
višji letniki 

strojni tehnik 5 1   
mehatronik operater 4 1   

8 Kopit d.o.o. diplomirani organizator (UN) 6/2 1   
natakar/gastronom hotelir 4 2   
kuhar/gastronom hotelir 4 2   
receptor/gastronomsko-turistični 
tehnik/turistični tehnik 5 1   
rezervacijski referent/gastronomsko-
turistični tehnik/turistični tehnik 5 1   

9 Krajc hoteli d. o. o. 

vodja strežbe/organizator ali dipl. 
organizator poslovanja v 
turizmu/organizator ali dipl. organizator 
poslovanja v gostinstvu in turizmu 6 1   
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 DELODAJALEC PRIJAVLJENE POTREBE ŠTEVILO 
ŠTIPENDIJ DRUGI POGOJI 

10 
Linea kozmetika, Boštjan 

Pečuh s.p. gimnazijski maturant 5 1   
oblikovalec kovin/strugar/brusilec 4 5   
metalurg 4 1   
mizar 4 2   
strojni tehnik/strojni tehnik PTI 5 5   
tehnik mehatronike/tehnik mehatronike PTI 5 2   

11 Litostroj jeklo d. o. o. 
inž. ali dipl. inž. ali univ. dipl. inž. 
metalurgije 6 ali 7 2   
mehatronik - operater 4 3   
oblikovalec kovin/oblikovalec kovin - strojni 
tehnik (3+2) 4,5 3   
elektrikar - elektronik 4,5 6   
strojni tehnik 5 2   
dipl. ali univ. dipl. inž. metalurgije 6/2, 7 1 2. letnik šolanja 

12 Livar d. d. dipl. ali univ. dipl. inž. metalurgije 6/2, 7 4   
lesarski tehnik 5 1   

13 
Mizarstvo Golob, Darko 

Golob s. p. elektrotehnik računalništva 5 1 2. letnik šolanja 
gimnazijski maturant splošne gimnazije 5 1   

dipl. inž. medijskih komunikacij 

6/1 (1. 
bolonjska 
stopnja) 1   

14 
Mizarstvo Kos, Jože Kos, 

s. p. arhitekt 7 1   
15 PE-AN d. o. o. gimnazijski maturant 5 1 2. letnik šolanja 

gimnazijski maturant 5 1 
odličen uspeh 
celo OŠ 

elektrotehnik 5 1   
strojni tehnik 5 1   

16 Roltek d. o. o. inž. ali dipl. inž. strojništva 
6/1 ali 

6/2 1   
prodajalec 4 20   

17 Spar Slovenija d. o. o. mesar 4 10   
18 Svea Lesna Litija d. d. mizar 4 2   

kuhar/gastronom hotelir 4 2   
natakar/gastronom hotelir 4 2   
kuharski tehnik 5 3   
gostinski tehnik/gastronomsko-turistični 
tehnik 5 3   
turistični tehnik/gastronomsko-turistični 
tehnik 5 2   
ekonomski tehnik 5 2   
kozmetični tehnik 5 2   
organizator ali. dipl. organizator poslovanja 
v turizmu/organizator ali dipl. organizator 
poslovanja v gostinstvu in turizmu 6 ali 7 2   

19 
Terme Snovik - Kamnik 

d. o. o. dipl. fizioterapevt 6 ali 7 2   
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 DELODAJALEC PRIJAVLJENE POTREBE ŠTEVILO 
ŠTIPENDIJ DRUGI POGOJI 

tesar 4 1 3. letnik šolanja 
20 

Tesarstvo in krovstvo Štebe 
Igor s. p. gradbeni tehnik 5 1 2. letnik šolanja 

grafični tehnik 5 5   
medijski tehnik 5 4   
grafični operater 4 3   
kemijski tehnik 5 1   
elektrotehnik- elektronik 5 1   
dipl. inž. grafične in medijske tehnike ali 
dipl. inž. grafične tehnike 6/2 2   
dipl. ali univ. dipl. inž. strojništva 6/2 ali 7 1   

21 Valkarton d. d. dipl. ali univ. dipl. inž. elektrotehnike 6/2 ali 7 1   
gimnazijski maturant 5 1   

22 Viro d. o. o. strojni tehnik 5 1   
strojni tehnik 5 1 2. letnik šolanja 
elektrotehnik energetik 5 1 2. letnik šolanja 
elektrikar energetik 4 1 2. letnik šolanja 
strojni mehanik 4 1 2. letnik šolanja 
elektrikar energetik 4 1   
monter strojnih instalacij 4 1   
ekonomski tehnik 5 1   
oblikovalec kovin 4 1   
dipl. inž. strojništva; visokošolski st. 
študij  6 ali 7 1 3. letnik šolanja 
dipl. ali univ. dipl. inž. elektrotehnike 6 ali 7 1   
dipl. ali univ. dipl. inž. strojništva 6 ali 7 1   
visoki upravni delavec/diplomant 
upravnih ved (UN) ali (VS)/dipl. ali univ. 
dipl. upravni organizator 6 ali 7 1   

23 Zarja Kovis d. o. o. poslovni sekretar 6 1   
24 Žavbi Janez s. p. avtoserviser 4 1 2. letnik šolanja 

 

Delodajalec bo morebiti pripravljen sprejeti tudi štipendista višje ali nižje ravni izobrazbe, sorodne 
smeri oz. poklica, kar pa se bo po končanem razpisu in glede na prejete vloge preverjalo 
neposredno pri delodajalcu. 

 
V primeru, da s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij ne bo zagotovljenih dovolj  
sredstev za sofinanciranje štipendij, si Komisija za štipendiranje pridržuje pravico, da ne podeli oz. 
ne podeli vseh razpisanih štipendij. 
 
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«; prednostne usmeritve »Štipendijske 
sheme.« 
 
 


