PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Sektor za splošne zadeve
Služba za kadre in organizacijo

Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija na podlagi 5. člena Pravilnika o
štipendiranju, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
I.
Razpis štipendij:
Štipendije se podeljujejo za program:
o šolanja tehnik zdravstvene nege oz. srednji zdravstvenik (srednješolski program),
o študija medicine (enovit magistrski študij medicine - fakultetno izobraževanje).
II.
Rok:
Rok za oddajo vloge na razpis je do vključno 30. 9. 2020.
III.
Dokazila:
Vlogi za dodelitev kadrovske štipendije je potrebno priložiti naslednja dokazila:
 potrdilo o vpisu v letnik šolanja ali študija,
 dokazilo o doseženem učnem uspehu v preteklem letu (fotokopija spričevala
preteklega šolskega leta ali dokazilo o opravljenih izpitih),
 lastnoročno podpisano izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije,
 kratek življenjepis.
IV.
Pogoji za pridobitev štipendije:
Kadrovsko štipendijo se lahko dodeli kandidatu, ki se pravočasno prijavi na razpis in
izpolnjuje naslednje pogoje:
 je državljan Republike Slovenije,
 ima status dijaka oziroma študenta,
 ne prejema druge štipendije (republiške, Zoisove ali kadrovske, sklenjene pred
letom razpisa).
Pravice do kadrovske štipendije ne more uveljavljati kandidat, ki:
 je v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za
zaposlovanje,
 je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali
drugo predpisano evidenco,
 je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
 prejema drugo štipendijo (republiško, Zoisovo ali kadrovsko, sklenjeno pred letom
razpisa) ali posojilo za šolanje.
V.
Merila za pridobitev štipendije:
Kadrovske štipendije se dodelijo tistim kandidatom, ki med vsemi prijavljenimi kandidati na
razpis zberejo največje število točk, ki so določene s kriteriji za ocenjevanje v Pravilniku o
štipendiranju v PBI.
VI.
Prijava:
Prijava na razpis za štipendije mora biti pisna, lastnoročno podpisana in mora vsebovati vsa
obvezna dokazila, ki so zahtevana v III. točki tega razpisa.
Prijave na razpis za štipendije pošljite ali dostavite osebno v zaprti ovojnici na naslov: Javni
zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija, Služba za kadre in organizacijo, Pot sv.
Antona 49, 5280 Idrija, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za podelitev kadrovskih
štipendij za leto 2020.«
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Obvestilo o izboru glede podelitve štipendije bodo prijavljeni kandidati prejeli v roku 30 dni po
poteku razpisnega roka.
Informacije dobite v Službi za kadre in organizacijo, pri Lavri Bogataj Derlink, telefon: 37 34
421, oziroma po elektronski pošti: splosni.sektor@pb-idrija.si.

V Idriji, dne 1. 9. 2020
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