
 

 

 

 

 

 

 

 
Številka: 1101-8/2015-3 
 
 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja  
 

Spremembo 
Javnega razpisa štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2015 

(205. javni razpis) 
 

V Javnem razpisu štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2015 (205. 
javni razpis), objavljenem na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije in portalu e-Uprava dne 24. 12. 2015 (v nadaljevanju: javni razpis), se  
spremeni sledeče: 
- v točki 1. (Predmet javnega razpisa) se v 2. odstavku datum »30. 9. 2016« nadomesti z 
datumom »31. 3. 2017«; 
- v točki 3. (Pogoji) se v 3.9 točki datum »30. 9. 2016« nadomesti z datumom »31. 3. 2017«; 

- v točki 5. (Izbirni postopek in razmejitvena merila) se v 3. odstavku besedilo »v šolskem ali 
študijskem letu 2014/2015« nadomesti z besedilom »iz preteklega šolskega ali študijskega 
leta glede na datum začetka študijskega obiska«; 

- v točki 11. (Rok in način oddaje vlog) se v 2. odstavku datum »30. 9. 2016« nadomesti z 
datumom »15. 12. 2016«; 

- v točki 12. (Dodatne informacije) se v 1. odstavku besedilo »Maji Deisinger na tel. št. 
01/434 58 96, maja.deisinger@sklad-kadri.si« nadomesti z besedilom« Aleksandri Trček na 
tel. št. 01/434 1589, aleksandra.trcek@sklad-kadri.si«; 

- doda se točka »13. Obvestilo o pripojitvi sklada in prenosu razmerij Skladno s 

Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in 
invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G) (Uradni list RS, št. 39/16), ki se začne 
uporabljati 1.1.2017, se bo Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu Republike 
Slovenije, ki bo od pripojitve dalje uporabljal novo ime: Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike Slovenije. Z dnem vpisa pripojitve v sodni register ta sklad 
prevzame med drugim tudi vse pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo 
in arhivsko gradivo ter se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik, 
kar vključuje tudi prenos vseh štipendijskih razmerij ter z njimi povezanih pravic in obveznosti 
po tem javnem razpisu/pozivu.« 
 

 
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.  
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