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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. 54440-6/2017/2 z dne 27. 3. 2017, 

za izvajanje dejavnosti regijskih shem kadrovskih štipendij za statistično regijo Gorenjske, BSC, 

poslovno podporni center, d.o.o., Kranj in 

- Pogodbe št.: 2611-17-311306 o sofinanciranju operacije »Regijska štipendijska shema – BSC, 

poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, dne 6. 6. 2017 sklenjene med Ministrstvom za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti in BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v 

nadaljevanju: pogodba št.: 2611-17-311306), 

- Politike štipendiranja (2020-2024), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 27. 1. 2020 na 

svoji 101. dopisni seji z vsemi spremembami oz dopolnitvami (v nadaljevanju: Politika 

štipendiranja), 

- Navodil posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v 

okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 

- Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za 

šolsko/študijsko leto 2020/2021, objavljenim dne 28. 02. 2020 

 

 

 

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
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BSC, d.o.o., Kranj, poslovno podporni center Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske 

 

objavlja 

 

POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 

DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 

 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor 

projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa 

za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti 

in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti 

vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, 

izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, 

vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: 

Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na 

vseh ravneh izobraževalnega sistema. Na javnem razpisu bodo izbrani projekti, ki jih bodo izvajali 

delodajalci s kadrovskimi štipendisti. 

 
1. Naziv izvajalca javnega pooblastila, ki dodeljujejo sredstva 

 

BSC, d.o.o., Kranj, poslovno podporni center Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske,  Cesta 

Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v vlogi nosilca/izvajalca javnega pooblastila za izvajanje dejavnosti 

regijskih štipendijskih shem kadrovskih štipendij za statistično regijo ''GORENJSKA STATISTIČNA 

REGIJA'' (v nadaljevanju: BSC, d.o.o., Kranj). 

 

2. Predmet popravka javnega razpisa 

 

BSC, d.o.o., Kranj je v Javnem razpisu za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij 

delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021, objavljenim dne 28. 02. 2020, pod točko 5. (Vrednost 

javnega razpisa in višina sofinanciranja) razpisala vrednost javnega razpisa v višini 20.000 EUR. 

 

Predmet popravka javnega razpisa je višja vrednost javnega razpisa, in sicer 56.640,00 EUR. 

 

Ostala razpisna določila ostanejo nespremenjena. 

 

3. Vrednost javnega razpisa in višina sofinanciranja 

 

Vrednost javnega razpisa je 56.640,00 EUR. 
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Sofinanciranje se dodeli od vključno šolskega/študijskega leta 2020/2021 do zaključka trenutnega 

izobraževalnega programa posameznega štipendista oz najkasneje do 31. 10. 2022. Do sofinanciranja 

so torej upravičeni stroški, nastali od 1. 9. 2020 do najkasneje 31. 10. 2022. 

 

4. Rok prijave 

 

Rok prijave ostaja nespremenjen in je določen kot odprti rok prijave in traja od 1. 10. 2020 do porabe 

sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 02. 2021. 

 

5. Dodatne informacije 

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani BSC, d.o.o., Kranj https://www.bsc-

kranj.si/. 

 

Dodatne informacije na elektronskem naslovu eva.roskar@bsc-kranj.si in na telefonski številki  04/28-

17-231 ali rok.zajc@bsc-kranj.si in na telefonski številki 04/28-17-241. 

 

 

Kranj, 09.10.2020                                                                                              Odgovorna oseba  

                                                                                                                              BSC, d.o.o., Kranj 

                                                                                                                            direktor Rok Šimenc 
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