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Univerza na Primorskem, Titov trg 4, Koper, objavlja na podlagi 12. člena
Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem
naslednji
JAVNI POZIV DELODAJALSKIM ORGANIZACIJAM ZA VKLJUČITEV
V ŠTIPENDIJSKI SKLAD UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (v nadaljevanju sklad) temelji na partnerstvu med
Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je
nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov univerze, ponudbi teh študentov
delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev teh
študentov takoj, ko zaključijo s študijem.
UP bo v študijskem letu 2017/2018 zagotovila sredstva za štipendije, ki se bodo podelile
najboljšim študentom UP iz sklada.
UP s tem javnim pozivom vabi vse zainteresirane delodajalske in druge organizacije, da se
vključijo v sklad ter tako postanejo partnerji sklada.
Z vključitvijo v sklad se partner sklada obveže v sklad prispevati namenska sredstva v višini
zneska vsaj ene letne štipendije. Znesek ene letne štipendije za študijsko leto 2017/2018
znaša 2.000 EUR letno, upravljavski stroški pa znašajo 3% od višine vloženih sredstev. Na
podlagi vloženih sredstev ima partner sklada pravico do sklenitve načeloma enoletnih
pogodb o štipendiranju v številu, sorazmernem s tem zneskom, s tistimi najboljšimi študenti
na UP, glede katerih pri partnerju obstaja poseben interes oziroma kadrovska potreba, kot jo
opredeli v vlogi na ta javni poziv. Podatke o omenjenih najboljših študentih zagotovi UP. UP
zagotavlja tudi mentorstvo študentom za raziskovalne ali projektne naloge, storitve karierne
orientacije, kot tudi mentorstvo kariernega centra pri opravljanju prakse skladno s pogodbo o
štipendiranju.
Predmet poziva
Predmet poziva je vključitev delodajalskih in drugih organizacij v sklad in štipendiranje
najboljših študentov UP, glede na njihove kadrovske potrebe.
Pogoji
Pravico do vključitve v sklad imajo vse delodajalske in druge organizacije, ki se prijavijo na ta
javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- se ne nahajajo v postopku likvidacije, stečaja ali prisilne poravnave ter kapitalske
neustreznosti)skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),
- lahko zagotovijo izplačilo štipendij skladno s sprejetimi obveznostmi do sklada.

Prijava
Prijava za vključitev v sklad je popolna, če delodajalec odda izpolnjeno, podpisano in
žigosano vlogo za vključitev v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem.
Vloga se odda na naslov Univerza na Primorskem Università del Litorale, Titov trg 4, 6000
Koper. Delodajalci bodo o vključitvi v sklad pisno obveščeni.
Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na Univerzi na Primorskem, Karierni center UP, Center za
vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo : tel. številka (05) 61 17 636 ali e-pošta
kariernicenter@upr.si, vsak dan med 9.00 in 15.00 uro.
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Priloga:
- Vloga za vključitev v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (Obr. DD).

