
 

 

 

 

 

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI - 
PRIPRAVA VLOGE ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 

IZVAJANJA ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012 

 
 
Stroški informiranja in obveščanja javnosti 
 
1) V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je potrebno izvesti vsaj en informativni dogodek 
na ravni regije z namenom promocije ERŠS. 

 
Pri naši štipendijski shemi bi v okviru tega dogodka izvedli »Slavnostno podelitev štipendij«, 
ki bi bila izvedena na višji kulturni ravni, kamor bi povabili vse štipendiste in delodajalce. 
Dogodek bi bil močno podprt s strani medijev, ki bi dogodek napovedovali že v naprej, kakor 
tudi po sami prireditvi. Dogodek bi izvedli v decembru 2011. S tem bi naredili širšo promocij 
naše štipendijske sheme, spodbudili še kakšnega novega delodajalca za prijavo na 
prihodnjih razpisih in tudi potencialnim štipendistom in njihovim staršem pokazali, da lahko 
pridobijo štipendijo za deficitarne poklice in na tak način spodbujali razmišljanje o vpisu v 
šole.  

 
Za samo promocijo razpisa štipendij 2011/2012 smo si že pred objavo tega razpisa naredili 
plan promocije po raznih šolah, po raznih že obstoječih prireditvah, kjer sodelujemo 
brezplačno na stojnicah in podobno, tako da smo prepričani, da bo dogodek »Slavnostna 
podelitev štipendij« veliko bolj promocijsko odmevna za sam projekt, tako da bomo s takim 
odmevnim dogodkom imeli še v naslednjem letu pozitivne učinke. 
Zanima nas ali je slavnostna podelitev štipendij primeren informativni dogodek glede na 
zahteve javnega razpisa. 

Upravičenci so dolžni v letu 2011 izvesti vsaj en informativni dogodek (posvet, sejem) na 
ravni regije z namenom promocije enotnih regijskih štipendijskih shem in pridobivanja 
delodajalcev in štipendistov. V primeru, da takega dogodka upravičenec v letu 2011 ne 
izvede, v tem letu ne more uveljavljati upravičenih stroškov za informiranje in obveščanje 
javnosti. 
 
Slavnostna podelitev štipendij promovira enotne regijske štipendijske sheme, manj pa je 
dogodek namenjen spodbujanju delodajalcev in štipendistov k vključevanju v regijsko 
štipendijsko shemo, zato predlagamo, da dogodek razširite in poleg izbranih štipendistov in 
delodajalcev povabite tudi vse ostale delodajalce in potencialne štipendiste. 
 
2) »Upravičenci so dolžni v letu 2011 izvesti vsaj en informativni dogodek (posvet, sejem) 
…«. 
V katerem obdobju mora biti dogodek izveden? 
Je lahko RRA soorganizator takega dogodka? 
V maju 2011 smo kot soorganizator izvedli Informativni dan za svetovalne delavce OŠ v regiji 
in del programa je bila tudi predstavitev RŠS. Lahko to štejemo kot ustrezen informativni 
dogodek? 
V oktobru bomo kot soorganizator sodelovali pri promociji deficitarnih in perspektivnih 
poklicev v regiji in del te promocije bo tudi promocija RŠS. Lahko to štejemo kot ustrezen 
informativni dogodek? 
 
Zahtevani informativni dogodek mora biti izveden v obdobju od 1. 3. 2011 (začetek obdobja 
upravičenih stroškov) do 31. 12. 2011. 



 

 

 

 

 

 

Dogodek mora organizirati upravičenec, pri čemer je seveda dobrodošlo, da k sodelovanju 
poleg delodajalcev in štipendistov povabi tudi čimveč ostalih relevantnih akterjev v regiji 
(osnovne in srednje šole, fakultete, združenja delodajalcev, zavod za zaposlovanje ipd.). 
Samo udeležba na katerem izmed že obstoječih dogodkov (npr. zaposlitveni sejmi) ni dovolj. 
Dogodek mora biti namenjen spodbujanju delodajalcev in štipendistov k vključevanju v 
regijsko štipendijsko shemo. Namen dogodka je torej vzpostaviti prostor, kjer se bodo srečali 
delodajalci in štipendisti. Na njem se predstavijo delodajalci tako s potrebami, kot npr. z 
nekaterimi njihovimi profili, ki jih potrebujejo, da torej konkretno predstavijo, kaj bi tak profil v 
njihovem podjetju delal ipd. 
 
 

 


