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Na podlagi: 

- Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16; 61/17 – ZUPŠ in 31/18 v 

nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1), 

- Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-

1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 

- Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14; 45/18), 

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), 

- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), 

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFis, 

6/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

- 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., 15/17 in 69/17), 

- 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. 54440-10/2017/6 z dne 27. 3. 

2017, za izvajanje dejavnosti regijskih shem kadrovskih štipendij za statistično regijo 

Jugovzhodna Slovenija in 

- Pogodbe št.: 2611-17-311311 o sofinanciranju operacije »Regijska štipendijska shema –

statistične regije Jugovzhodna Slovenija«, dne 6. 6. 2017 sklenjene med Ministrstvom za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti in Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. (v 

nadaljevanju: pogodba št.: 2611-17-311311), 

 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

objavlja 

 

SPREMEMBO 
 

JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 

DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 

 

objavljenega dne, 26. 2. 2021 

(v nadaljevanju besedila: javni razpis) 

 

 

V poglavju 4. Vrednost javnega razpisa in višina sofinanciranja se prvi odstavek popravi tako, da se 

glasi: 

 

»Vrednost javnega razpisa je 173.500,00 EUR.« 

 

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 

unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0282
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1432
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2983
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0794


 

2 
 

 

V poglavju 5. Pogoji za dodelitev sofinanciranja se tretja alineja popravi tako, da se glasi: 

 

»delodajalec mora imeti na dan oddaje vloge zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas v obdobju 11 

mesecev pred mesecem, v katerem odda vlogo 

(Pojasnilo: vsaj ena oseba ne pomeni, da mora delodajalec zaposlovati isto osebo 12 mesecev pred 

oddajo vloge. Navedeno pomeni, da mora delodajalec plačevati prispevke za obvezno zdravstveno 

zavarovanje za vsaj eno osebo v navedenem obdobju). 

To izkaže s potrdilom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (z izpisom Statistični 

podatki zavezanca po zavarovalnih podlagah, ki mora vsebovati podatke o številu zavarovancev za 

obdobje 11 mesecev pred mesecem, v katerem odda vlogo na ta javni razpis). 

Samostojni podjetnik, ki nima zaposlene osebe, lahko navedeno dokaže tudi z Obračunom 

prispevkov za socialno varnost za zasebnike (PODO-OPSVZ). Razvidno mora biti plačilo maksimalnih 

prispevkov za socialno varnost, skladno z ZPSV in ostalimi predpisi, ki urejajo področje 

obračunavanja in plačevanje prispevkov za socialno varnost za obdobje 11 mesecev pred mesecem, 

v katerem odda vlogo na ta javni razpis; 

* delodajalec, ki predstavlja poslovno ali drugo enoto, pogoj iz te alineje dokaže s predložitvijo 

pogodbe o zaposlitvi, iz katere je poleg ustreznega obdobja in obsega zaposlitve razvidno tudi 

mesto opravljanja dela;« 

 

 

V poglavju 7. Prijava na razpis in dokazila se v četrtem odstavku, tretja alineja popravi tako, da se 

glasi: 

 

»Potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) - izpis Statistični podatki zavezanca po 

zavarovalnih podlagah, ki prikazuje podatek o številu zavarovancev za obdobje 11 mesecev pred 

mesecem, v katerem prijavitelj odda vlogo. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni pred oddajo vloge na 

javni razpis. 

Samostojni podjetnik, ki nima zaposlene osebe priloži obrazec PODO-OPSVZ, iz katerega je razvidno plačilo 

maksimalnih prispevkov za socialno varnost, skladno z ZPSV in ostalimi predpisi, ki urejajo področje 

obračunavanja in plačevanje prispevkov za socialno varnost samostojnih podjetnikov za obdobje 11 mesecev 

pred mesecem, v katerem odda vlogo na ta javni razpis. 

prijavitelj, ki je poslovna ali druga enota, namesto zahtevanega dokazila iz prvega odstavka te alineje 

predloži kopijo pogodbeno zaposlitvi osebe, iz katerega je poleg ustreznega obdobja in obsega zaposlitve 

razvidno tudi mesto opravljanja dela« 

 

 

 

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena v veljavi. 

 

 

 

Novo mesto, 11. 10. 2021            Odgovorna oseba 

      Franci Bratkovič, direktor, l.r 


