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JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 1 ŠTUDIJSKE IN 
RAZISKOVALNE ŠTIPENDIJE  ZA TRAJANJE NAJVEČ 12 
MESECEV ZA KORIŠČENJE V URADU ZA NAČRTOVANJE IN 
VODENJE MEDNARODNIH PROJEKTOV - SLUŽBA ZA 
IZOBRAŽEVANJE TER NAČRTOVANJE IN VODENJE 
PROJEKTOV V OKVIRU KONZORCIJA AREA, ZNANSTVENO-
TEHNOLOŠKI PARK TRST – (OBVESTILO ŠT. 3) 
 

OB UPOŠTEVANJU, 
da je ta razpis pripravljen z upoštevanjem naslednjih dokumentov: 
- Statut Konzorcija AREA, Znanstveno-tehnološki park Trst, ki je bil izdan s 

sklepom predsednika Konzorcija dne 1. marca 2011; 
- črka i) iz 3. člena zgoraj omenjenega Statuta;   
- Sklep št. 26, ki ga je sprejel Upravni odbor Konzorcija dne 13. maja 2003 z 

vsebino "potrditev smernic za dodelitev štipendij in za izvajanje drugih 
izobraževalnih dejavnosti z lastnimi sredstvi Konzorcija AREA, 
znanstveno-tehnološki park Trst" s priloženim besedilom, če ni drugače 
določeno v tem razpisu;  

- zgoraj omenjeni Sklep, ki določa razrede prejemkov za štipendiste;  
- določba št. 30 z dne 8. 10. 2009 predsednika Konzorcija AREA, 

znanstveno-tehnološki park Trst, ki dovoljuje predstavitev projekta T-lab, 
in sklep Občinskega sveta št. 90 z dne 17. 11. 2009 z vsebino “Ratifikacija 
določbe št. 30 z dne 8. 10. 2009, ki jo je izdal predsednik"; 

- vsebina iz Razpredelnice za oddajo projektnih predlogov v okviru projekta 
T-lab – Laboratorij turističnih priložnosti v obmejnih regijah Slovenije in 
Italije, ki se financira v okviru Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj ter nacionalnih sredstev in je bil odobren dne 10 avgusta 2011, z 
objavo  deželnega uradnega lista št. 32 dežele Furlanije Julijske Krajne; 

- programsko območje v okviru Programa za čezmejno sodelovanje 
Slovenija-Italija 2007-2013, ki obsega na slovenski strani naslednje regije: 
Gorenjsko, Goriško, Obalno-kraško ter v ozemeljskem smislu odstopajoči 
Osrednjeslovensko in Notranjsko-kraško; na italijanski strani so vključene 
naslednje Pokrajine: Videm, Gorica, Trst, Benetke, Padova, Rovigo, 
Ferrara, Ravenna in odstopajoči Pordenone in Treviso. 

 

OB UPOŠTEVANJU, DA  
- Konzorcij AREA, znanstveno-tehnološki park Trst, kot projektni partner 

(PP) št. 3 sodeluje pri projektu T-lab;  
- Služba za izobraževanje ter načrtovanje in vodenje projektov Konzorcija 

AREA, znanstveno-tehnološki park Trst, usklajuje dejavnosti, predvidene 
v delovnem sklopu št. 3, kot je predvideno v zgoraj omenjeni projektni 
razpredelnici;  
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- delovni sklop št. 3 projekta T-lab pri dejavnosti št. 3 – projektno delo 
predvideva izvedbo projektnega dela na temo ‘Spletno trženje in rešitve 
IKT’, ki je v skupnem interesu turističnih podjetij na projektnem območju, 
ki naj ga izvede štipendist, ustrezno izbran na podlagi usposobljenosti in 
veščin;    

- Služba za izobraževanje ter načrtovanje in vodenje projektov Konzorcija 
izvaja programe za visoko podiplomsko izobraževanje in pobude za 
višješolsko izobraževanje izven univerzitetnih usposabljanj, ki jih načrtuje 
Konzorcij AREA, znanstveno-tehnološki park Trst, ki je akreditirana 
ustanova za izobraževalne dejavnosti s strani Dežele Furlanije Julijske 
krajine na področju splošnih vrst visokošolskega izobraževanja in stalnega 
izobraževanja ter prvega izobraževanja za odrasle; 

- ustanovitev predmetne študijske štipendije spada v skupino pripravnikov, 
ki jih gosti Konzorcij AREA, znanstveno-tehnološki park Trst, v skladu z 
ministrskim odlokom št. 142 z dne 25. marca 1998; 

- je generalni direktor Konzorcija odobril to pobudo; 
 

Ob upoštevanju vsega zgoraj navedenega 
 

1. ČLEN 
Predmet 

Konzorcij predvideva izbor za dodelitev študijske in raziskovalne štipendije za 
skupno obdobje trajanja največ 12 mesecev za izvedbo projektnega dela, 
namenjenega opredelitvi najbolj obetajočih ukrepov, ki jih nudi svetovni splet 
in se lahko koristijo v okviru čezmejnega turističnega sektorja, ter krepitvi 
njihove uporabe s strani turističnih podjetij in delavcev. Ta dejavnost se izvaja 
v okviru Službe za izobraževanje ter načrtovanje in vodenje projektov pri 
Konzorciju AREA, znanstveno-tehnološki park Trst, ter pri podjetjih na 
obravnavanem območju programa, ki bodo sodelovala pri izvajanju 
projektnega dela. Podrobneje mora štipendist ob podpori svojega mentorja:  
- sodelovati pri začetnem izobraževalnem srečanju s strokovnjaki in 
zainteresiranimi stranmi turističnega sektorja; 
- opredeliti orodja, ki so na voljo na svetovnem spletu in jih lahko koristijo 
delavci v turističnem sektorju programskega območja; 
- združevati promocijska orodja, ki jih uporabljajo posamezni turistični 
objekti, vključeni v projektno delo, z orodji, ki so posebej opredeljena v ta 
namen; 
- v sodelovanju z mentorjem in podjetji, vključenimi v projektno delo, 
opredeliti izbrano število projektnih idej za nadaljnji razvoj na podlagi 
predhodnih analiz, opravljenih na naslednjih področjih: izvajanje in 
optimizacija spletnih strani, spletna promocija, spletno oglaševanje ter 
oglaševanje na socialnih omrežjih, mobilno trženje, upravljanje spletnega 
ugleda;  
- opredeliti najbolj učinkovite načine za izkoriščanje prednosti svetovnega 
spleta; 
- načrtovati razpored srečanj s podjetji, ki sodelujejo pri projektnem delu, in 
preverjanje sposobnosti za sodelovanje zaposlenih pri objektih; 
- uresničiti zgoraj opredeljene projektne ideje; 
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- podpirati to pobudo prek spleta na programskem območju.  
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2. ČLEN 
Profil kandidatov in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 

 
Za dostopanje do izbirnega postopka morajo imeti univerzitetno diplomo na 
prvi ravni (triletni študij) po novem sistemu, oziroma univerzitetno diplomo po 
starem sistemu, ali tudi specialistično diplomo oziroma magistrsko diplomo. 
Poleg tega lahko sodelujejo na razpisu tudi kandidati, ki so 
dosegli naziv v tujini in ga je italijanska država priznala kot enakovreden 
akademski naziv eni izmed naštetih diplom. V tem primeru je kandidat sam 
odgovoren za dokazovanje enakovrednosti s pomočjo pridobitve dokumenta, 
ki priznava enakovrednost, sicer tvega izključitev iz razpisa.  
 
Ob predložitvi vloge za sodelovanje pri izboru mora kandidat izpolnjevati 
naslednje minimalne zahteve: 

- akademski naziv, pridobljen najpozneje v 18 mesecih od datuma oddaje 
vloge   

(v primeru pridobitve doktorata, specialistične diplome, univerzitetnega 
magisterija na prvi ravni, univerzitetnega magisterija na drugi ravni, diplome 
za izpopolnjevanje se obdobje 18 mesecev šteje glede na datum prejema teh 
nazivov); 

- starost manj kot dopolnjenih petintrideset let; 
- imeti mora stalno prebivališče na programskem območju, omenjenem v 
uvodu;  
- imeti mora odlično ustno in pisno znanje italijanskega in angleškega jezika; 

- dobro mora poznati računalništvo in socialna omrežja; 
- pripravljen mora biti delati na celotnem programskem območju in na 
ponavljajoča se potovanja na omenjenem ozemlju; 
- imeti mora vozniški izpit kategorije B, ki ga je izdala Republika Italija 
oziroma druga država članica EU; 
- pripravljen mora biti na takojšnji začetek opravljanja izobraževalne 
dejavnosti. 
 
Na začetku projekta in za celotno obdobje njegovega trajanja mora biti 
kandidat brezposeln, nezaposlen oziroma brez dela, sicer kot kazen sledi 
izguba projekta. 

 
3. ČLEN 

Način izbire  
 

Pregled in ovrednotenje vlog se zaupa Komisiji, ki jo imenuje generalni 
direktor Konzorcija.  
Za namen ocenjevanja ima Komisija na voljo 100 točk, ki se razdelijo, kot 
sledi: 
- 30 točk za oceno kvalifikacij (ob prednostnem upoštevanju zlasti 
kvalifikacij, ki so navedene v nadaljevanju); 
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- 70 točk za ustni in/ali praktični preizkus. 
Ocenjevane kvalifikacije in dodeljeno točkovanje do največ 30 točk so 
naslednje:  
a) nazivi izobrazbe: ocenjeno bo točkovanje, navedeno v doseženi 
univerzitetni diplomi in v morebitnih drugih doseženih diplomah, kot so 
navedene v 2. členu, do največ 5 točk;  
b) delovne izkušnje: ocenjeno bo trajanje delovnih izkušenj, tudi za določen 
čas ali na podlagi pogodb o usklajenem in trajnem sodelovanju, ali v obliki 
začasnega dela / opravljanja dejavnosti v javni upravi ali pri zasebnih 
delodajalcih, pod pogojem, da ustreza dejavnostim, opisanim v 1. členu tega 
obvestila, in sicer se dodeli po 1 točko za vsakih 3 mesecev do največ 10 točk. 
Ne bodo ocenjena obdobja dela, v katerih kandidat opravlja dejavnosti, ki ne 
ustrezajo opisanim v 1. členu;  
c) usposabljanje in pripravništvo: ocenjeno bo do največ 7 točk izključno 
usposabljanje in opravljanje pripravništva, ki ustreza dejavnostim, opisanim v 
1. členu, in sicer po naslednji lestvici:  
– 0,20 točke za usposabljanje, ki traja najmanj 1 dan in manj kot 7 dni; 
– 0,50 točke za usposabljanje, ki traja med 7 in 30 dni;  
– 1,00 točka za usposabljanje, ki traja več kot 30 dni.   
– 0,50 točka za usposabljanje, ki traja več kot 1 mesec;  
– 1,00 točka za usposabljanje, ki traja več kot 3 mesece.  
Ne bodo ocenjena usposabljanja in pripravništva, ki ne ustrezajo zgoraj 
opisanim vrstam. 
d) ustreznost teme diplomskega dela v zvezi z dejavnostmi iz 1. člena se oceni 
s 3 točkami; 
e) morebitno dokumentirano znanje slovenskega jezika bo ocenjeno s 5 
točkami. 
Ustni in/ali praktični preizkus, sestavljen iz razgovora, ima za namen oceniti 
kandidatov odnos do dejavnosti, ki je predmet štipendije, znanje angleškega 
jezika in potrebna računalniška znanja. Komisija določi prvo mejo za 
ugotavljanje upravičenosti za pristop k ustnemu in/ali praktičnemu preizkusu. 
Po oceni predloženih kvalifikacij Komisija k ustnemu in/ali praktičnemu 
preizkusu povabi samo tiste kandidate, ki presežejo minimalno mejo, določeno 
s strani Komisije. 
Datum in kraj za potek razgovora se sporoči s telegramom vsaj 5 dni pred 
razgovorom. 
Kandidati, ki so bili pozvani in niso prisotni na datum, ki ga določi Komisija 
za razgovor, bodo izključeni iz nadaljnjega sodelovanja v izboru. 
Na podlagi ocene kvalifikacij in omenjenega ustnega in/ali praktičnega 
preizkusa se pripravi prednostna lista kandidatov, ki jo je mogoče ponovno 
uporabiti za dodelitev v primeru odpovedi s strani prvotnega upravičenca. 
 
 
 
 
 

4. ČLEN 
Trajanje in značilnosti štipendije 
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Študijska in raziskovalna štipendija, ki je predmet tega razpisa, traja največ 12 
mesecev.  
To usposabljanje, izvedeno na opisan način, v nobenem primeru ne pomeni 
kakršnega koli delovnega razmerja, pač pa ga je treba razumeti kot uporabno 
orodje za njegovo raziskovanje in študij ter predstavlja torej pomembno 
priložnost za razvoj in izboljšanje lastnih sposobnosti, tako osebnih kot 
poklicnih, ter za pridobivanje novih. 
Štipendije ni mogoče obnoviti, niti prestaviti.  
Sedež opravljanja dejavnosti usposabljanja bo Urad za načrtovanje in vodenje 
mednarodnih projektov pri Službi za izobraževanje ter načrtovanje in vodenje 
projektov v okviru Konzorcija AREA, znanstveno-tehnološki park Trst. 
Obiskovanje programa usposabljanja je obvezno v trajanju največ 8 ur na dan, 
5 dni na teden, ob upoštevanju pravilnika o prisotnosti, ki velja za Konzorcij. 
Predložitev vloge pomeni upoštevanje teh pravil in obvezo za začetek 
opravljanja dejavnosti, ki je predmet štipendije, na dan, ki ga določi Konzorcij 
na priporočilo vodje ustreznega programa usposabljanja, in je naveden v 
sporočilu o dodelitvi štipendije. Če kandidat ne začne z opravljanjem 
dejavnosti na dan, kot je določeno zgoraj, ima to za posledico odvzem 
štipendije.  
 
                                                     5. ČLEN 
                              Neskladnost in klavzule o varovanju podatkov  
 
Prejemanje štipendije ni združljivo z drugimi študijskimi štipendijami in/ali 
študijem, tudi ne z nakazili ali subvencijami podobne narave, niti s plačami ali 
nadomestili kakršne koli narave, ki izhajajo iz delovnega razmerja z javnimi in 
zasebnimi delodajalci. 
Štipendist se za celotno trajanje študijske štipendije in/ali študija zavezuje, da 
ne bo sprejemal dokumentov ali se vedel tako, da bi bilo le-to v neskladju ali v 
konkurenčnem razmerju s poslovanjem podjetja ali ustanove, kjer poteka 
usposabljanje, in da ne bo širil zaupnih informacij, ki jih je prejel na znanje. 

 
6. ČLEN 

Višina štipendije 
 

Ob upoštevanju Sklepa upravnega odbora, ki je naveden v uvodnih 
ugotovitvah, ob upoštevanju vrste in kompleksnosti spodbujanega 
izobraževalnega projekta, kakor tudi ocene znanj in sposobnosti štipendista, ki 
jih predvidoma le-ta poseduje ob zaključku štipendije v primerjavi s stanjem 
ob začetku izobraževanja, se ta štipendija uvrsti v razred B) z bruto mesečnim 
prejemkom v višini 1.100,00 evrov.  
Znesek štipendije se izplačuje mesečno na podlagi predhodne potrditve 
prisotnosti štipendista s strani mentorja, ki bo štipendistu dodeljen. 
Prejemnik je poleg štipendije upravičen še do: 
-  nadomestila za potne stroške v Italiji in tujini v enaki meri, kot velja za 
zaposleno osebje pri Konzorciju , in sicer v primeru, da je prejemniku 
poverjena naloga obiskati podjetja v zvezi s programom usposabljanja na 
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predlog vodje programa usposabljanja (mentor v podjetju) in v mejah 
finančnih obvez, ki jih je sprejel Konzorcij; 
- zavarovanja osebne odgovornosti in nezgodnega zavarovanja (za kritje 
nezgod pri delu in na potovanjih) preko zavarovalne police, ki jo sklene 
Konzorcij, in je veljavna za celoten čas trajanja štipendije, vključuje pa tudi 
dneve službenega potovanja do naslova določenega sedeža in nazaj. 
Ne bo izplačano nobeno drugo nadomestilo, iz kakršnega koli razloga, ki je 
neposredno ali posredno povezano z opravljanjem dejavnosti v okviru te 
študijske in raziskovalne štipendije. 
Zgoraj določen znesek je bruto znesek vključno z vsemi obveznostmi iz 
naslova davkov, zavarovanj, prispevkov in plačil socialno varnost, 
neposrednih in posrednih, ki so lahko določeni z zakonom. 
 

7. ČLEN  
Predložitev vlog 

 
Vloge morajo prispeti v Vložišče organa, ki razpisuje štipendijo, obvezno 
najkasneje do 12. ure na dan 13. maja 2013; kasneje prispele vloge bodo 
izključene iz postopka ocenjevanja.  
V ta namen se ne upošteva poštni datum pošiljanja vloge. Odpiralni čas 
Vložišča za stranke je od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30, ob torkih in 
četrtkih pa od 14.00 do 16.30. 
Vloge morajo biti naslovljene na: 
 
Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 
Servizio Formazione, Progettazione e Gestione progetti 
Padriciano n. 99 
34149 - TRIESTE (TS) 
 
v zapečateni kuverti z napisom “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER 
LA SELEZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO E RICERCA – SERVIZIO 
PRF (AVVISO N. 3)”. V postopku ne bodo upoštevane in zato izključene iz 
izbora naslednje vloge: nepodpisane vloge, vloge, ki ne ustrezajo priloženi 
shemi, vloge brez zahtevane dokumentacije in prilog, kakor tudi vloge, prejete 
po izteku zgoraj navedenega roka. 
Zahtevani dokumenti in priloge: 

- življenjepis kandidata z datumom, podpisom in navedbo dovoljenja za 
obdelavo osebnih podatkov; 

- morebiten seznam publikacij kandidata z datumom in podpisom; 
- morebitna potrdila o znanju zahtevanih jezikov;  
- nadomestna izjava potrdila (46. člen OPR št. 445/2000) o posedovanju 

zahtevanega naziva (diploma / univerzitetna diploma) z navedbo 
dosežene ocene in datuma doseženega naziva ter o posedovanju 
vozniškega dovoljenja kategorije B, ki ga je izdala italijanska država 
ali druga država članica EU; 

- morebitna dokumentacija v podporo predloženih kvalifikacij; 
- celotna dokumentacija v elektronski obliki. 
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Zgoraj navedena dokumentacija se lahko predloži v naslednjih oblikah: 
1) v izvirniku; 
2) s predložitvijo nadomestne izjave potrdila v zvezi s 

posedovanjem kvalifikacij, ki vsebuje natančno navedbo 
datuma in kraja pridobitve, izvedbe ali sodelovanja ter 
dodeljeno oceno na teh potrdilih (gl. faksimile, ki je priložen 
temu razpisu pod 2. točko); 

3) v kopiji, ki je enaka izvirniku; 
4) v obliki fotokopij, pri čemer se na zadnji strani le-teh (ali kot 

priloga k fotokopiji vsakega naziva ali kvalifikacije) priloži 
nadomestna izjava pisnega dokumenta o tem, da je kandidat 
seznanjen z dejstvom, da so kopije nazivov enake izvirnikom 
(gl. faksimile, ki je priložen temu razpisu pod 3. točko). 

Predložitev vloge pomeni, da bo kandidat upošteval vsa pravila, navedena v 
tem razpisu. 
 

8. ČLEN  
Varstvo osebnih podatkov 

V skladu z določili zakonskega odloka št. 196 z dne 30. junija 2003 v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov navajamo, da se bodo podatki, posredovani 
organu, ki razpisuje štipendijo, v času tega postopka uporabljali izključno za 
namene tega postopka ali v postopkih, ki iz njega izhajajo ali so z njim 
povezani, v mejah, ki jih določajo zakonodaja in predpisi; obravnavani 
kandidat je imetnik pravic v skladu s 7. členom omenjenega odloka (dostop, 
izbris, popravek, nasprotovanje ipd.). Upravljavec podatkov je organ, ki 
razpisuje štipendijo. 
 

9. ČLEN  
Oseba, odgovorna za postopek 

 
Na podlagi in po učinku 5. člena zakona št. 241 z dne 7. avgusta 1990 je vodja 
izbirnega postopka iz tega razpisa dr. Marta Formia, vodja Službe za 
izobraževanje ter načrtovanje in vodenje projektov v okviru organa, ki 
razpisuje štipendijo. Za dodatne informacije pokličite na telefonsko št. +39 040 
375  5105/5268. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

1) Dopis z vlogo za sodelovanje pri izboru 
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sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 
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2) Nadomestna izjava potrdila (46. člen OPR št. 445/2000) o 
posedovanju zahtevanega naziva 

3) nadomestna izjava pisnega dokumenta (47. člen OPR št. 445/2000), ki 
se priloži IZKLJUČNO V PRIMERU morebitne dokumentacije v 
podporo predloženih kvalifikacij. 

 
 


