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P R I J A V A  P O T R E B  P O  K A D R O V S K I H  Š T I P E N D I S T I H  

za šolsko/študijsko leto 2014/2015 
 

OBRAZEC        

(izpolni delodajalec) 
 
I: SPLOŠNI PODATKI: 
 

Polni naziv podjetja:    

Skrajšan naziv podjetja:      

Matična številka podjetja:           
 

Davčna številka podjetja: SI          
 

Naslov (sedež):    

Odgovorna oseba:    

Kontaktna oseba za 
štipendije: 

 

Telefon:  

Elektronski naslov:  
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II. POTREBE PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH 
 

Delodajalec:       

 
v šolskem/študijskem letu 2014/2015 prijavlja štipendije za sledeče izobraževalne programe: 

 
Poklic/smer 

izobraževanja 
Raven 

izobrazbe 
Število 

štipendij 
Drugi pogoji 

poklicna / 
srednja šola  

    

    

    

    

    

dodiplomski 
študij  

    

    

    

    

podiplomski 
študij 

    

    

    

    

SKUPAJ 
   

   

 
*Navodilo za izpolnitev tabele:  

Delodajalec lahko opredeli variantne ravni izobrazbe kot na primer: 
Poklic/smer izobraževanja: npr. strojništvo 
Raven izobrazbe: npr. ali višješolska ali visokošolska ali univerzitetna (skladno s tabelo na strani 3) 
 

Ali želite javno objavo potreb po štipendiranju (prekrižajte okvirček)? 
□ DA 
□ NE 

 

V:         Dne:         

 

Odgovorna oseba:     

Podpis in žig:  

Kraj in datum:     
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Priloga (služi za pomoč pri izpolnjevanju tabele na str.2) 

 
 
 

Raven izobrazbe v prijavi (del II. Štipendije) delodajalec navede v skladu s spodnjo tabelo: 
 

RAVNI IZOBRAZBE PO DOSEDANJIH 
PROGRAMIH 

RAVEN 

izobrazbe 

RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH 
"BOLONJSKIH" PROGRAMIH (samo za 

visokošolsko izobraževanje) 

nižje poklicno izobraževanje 3  

srednje poklicno izobraževanje 4  

srednje poklicno tehniško izobraževanje PTI   5 (3+2)  

srednje tehniško in strokovno izobraževanje 5  

splošno srednje izobraževanje 5  

višješolski programi (do 1994) 
6/1 

  

  višješolski strokovni programi 

specializacija po višješolskih programih 
6/2 

visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja) 

visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska 
stopnja) 

specializacija po visokošolskih strokovnih 
programih 7 

magisteriji stroke (ZA imenom) (2. 
bolonjska st.) univerzitetni programi 

specializacija po univerzitetnih programih 
8/1 

 

  magisteriji znanosti (PRED imenom) 

doktorati znanosti (PRED imenom) 8/2 
doktorati znanosti (PRED imenom) (3. 
bolonjska st.) 

 
 
 
 
 

Prijavo potreb (podpisano in žigosano) delodajalci iz Goriške statistične regije pošljejo s priporočeno 
pošto na naslov: 
 

Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid 
 

ali skenirano na elektronski naslov: marjetka.copi@prc.si. 
 
Rok za prijavo: 31. julij 2014 
 

 

mailto:marjetka.copi@prc.si

