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1 . Besedilo javnega poziva 
 
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in Odloka o proračunu 
Občine Radovljica za leto 2017 in 2018 (DN UO, št. 220/2016 in spremembe) Občina 
Radovljica objavlja 

 
Javni poziv delodajalcem  

v Občini Radovljica 
za sofinanciranje kadrovskih štipendij za  

šolsko / študijsko leto 2017/2018 
  
1. NAMEN JAVNEGA POZIVA:  
 
Namen javnega poziva je seznaniti in obvestiti delodajalce v občini Radovljica o možnosti 
sofinanciranja kadrovskih štipendij glede na razvojne in kadrovske potrebe delodajalcev, v 
skladu s proračunom Občine Radovljica, ter pridobiti predloge delodajalcev za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij.  
 
Sofinancirane kadrovske štipendije so namenjene:  
- dijakom 2., 3, in 4. letnika poklicnih in srednjih šol elektrotehnične, strojne, kemične ali 
druge tehnične smeri, ki so občani občine Radovljica,  
- študentom 2., 3. ali 4. letnika elektrotehnične, strojne, kemične ali druge tehnične smeri, ki 
so občani občine Radovljica.  
 
2. PRIJAVITELJI:  
 
Prijavo potreb po sofinanciranju kadrovskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 
2017/2018 lahko oddajo delodajalci s sedežem ali poslovno enoto v občini Radovljica, ki že 
imajo kadrovske štipendiste ali bodo za šolsko/študijsko leto 2016/2017 razpisali kadrovske 
štipendije glede na svoje potrebe v občini Radovljica ter želijo uveljavljati sofinanciranje teh 
kadrovskih štipendij s strani Občine Radovljica. 
 
3. SOFINANCIRANJE: 
 
Sofinanciranje kadrovskih štipendij s strani Občine Radovljica lahko znaša 50% izplačane 
kadrovske štipendije in ne presega 100 EUR mesečno za enega dijaka ali študenta.  
 
Okvirna višina sredstev za potrebe sofinanciranja kadrovskih štipendij za študijsko leto 
2017/2018 znaša 3.000 EUR. 
 
4. IZBOR:  
 
V okviru razpoložljivih sredstev se štipendije sofinancirajo do porabe sredstev.  
 
Do sofinanciranja kadrovske štipendije niso upravičeni dijaki in študenti, ki:   

- prejemajo drugo štipendijo, 
- so v delovnem razmerju oziroma opravljajo samostojno registrirano dejavnost ali 
- so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje.  
 



5. PRIJAVA IN PRILOGE: 
 
Delodajalci morajo oddati prijavo predlogov za sofinanciranje kadrovskih štipendij na 
prijavnih obrazcih, ki so sestavni del javnega poziva. Prijavne obrazce lahko prevzamete v 
glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, vsak dan v času 
uradnih ur ali na spletni strani www.radovljica.si.    
 
Predloge za sofinanciranje kadrovskih štipendij je možno oddati na prijavnih obrazcih do 
porabe sredstev oziroma najkasneje do 2.10.2017. 
 
S štipenditorjem bo sklenjena pogodba.  
 
6. INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM POZIVOM:  
 
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobite na telefonski številki: 04 537 23 38, 
kontaktna oseba: Monika Sluga ali po elektronski pošti: monika.sluga@radovljica.si. 
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