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   SPLOŠNA BOLNIŠNICA 

DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 

  Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj 
02 749 16 00, tajnistvo@sb-ptuj.si 

Številka: 01/3-138/02-22 

Datum: 19. 10. 2022 

 

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 

56/13, s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnika o štipendiranju, št. 01/3-105/21-22 z dne 

28. 9. 2022 objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

ZA DODELITEV KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 

za študijsko leto 2022/2023 

 
 

1. Študijski program:  

Enovit magistrski študijski program, 2. stopnja, Medicina / Splošna medicina  

(izobrazba doktor / doktorica medicine). 

 

2. Število razpisanih štipendij: 

Dodeljeni bosta dve štipendiji. 

 

3. Višina štipendije: 

Višina štipendije znaša 160,00 EUR mesečno za prvo leto prejemanja, v nadaljnjih študijskih 

letih je lahko, glede na dosežen študijski uspeh oziroma dosežene izredne dosežke, višja. 

 

4. Pogoji za pridobitev štipendije: 

Štipendija se lahko dodeli prosilcu, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. ima status dijaka ali študenta, 

2. je državljan Republike Slovenije, 

3. ima stalno prebivališče v eni izmed občin Spodnjega Podravja, 

4. se obveže, da bo po končanem šolanju sklenil delovno razmerje v bolnišnici, za najmanj 

toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje. 

 

Štipendijo lahko pridobijo zgoraj navedene osebe, ki: 

1. hkrati ne prejemajo katere druge štipendije, 

2. niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti 

(fizična oseba z dejavnostjo ali samostojni podjetnik), 

3. niso vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje. 

 

5. Prijava na razpis: 

Vse zainteresirane vabimo, da svojo vlogo s pripisom »RAZPIS ZA DODELITEV 

KADROVSKIH ŠTIPENDIJ« najkasneje do 2. 11. 2022: 

- pošljete na elektronski naslov tajnistvo@sb-ptuj.si, 
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- pošljete s priporočeno pošiljko po pošti na naslov Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča 

Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj ali 

- osebno oddate v tajništvu bolnišnice. 

Obvezne priloge k prijavi: 

1. dokazilo o vpisu v tekoči letnik šolanja; 

2. dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika šolanja; 

3. potrdilo o številu doseženih točk na maturi oziroma potrdilo o zaključnem izpitu, če 

prosilec vlaga prošnjo za štipendijo za prvi letnik študija; 

4. dokazila o morebitnih izjemnih dosežkih (udeležba na državnih in mednarodnih 

tekmovanjih, objava člankov s področja šolanja, za katerega se dodeljuje štipendijo, v 

mediju, objavljenem v razvidu medijev); 

5. kratek življenjepis z navedbo kontaktnih podatkov; 

6. pisno izjavo prosilca: 

− da bo kot štipendist po končanem šolanju sklenil pogodbo o zaposlitvi v 

bolnišnici za najmanj toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje; 

− da hkrati ne prejema katere druge štipendije, da ni v delovnem razmerju 

oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti (fizična oseba z 

dejavnostjo ali samostojni podjetnik) in da ni vpisan v evidenco brezposelnih 

oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje; 

− da je državljan Republike Slovenije; 

− da ima stalno prebivališče v eni izmed občin Spodnjega Podravja; 

− bolnišnici dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov za 

namen preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev; 

− na elektronski naslov, naveden v vlogi, dovoljuje prejemanje dopisov 

bolnišnice v zvezi z razpisom (vloge za dopolnitve, odločitev komisije, ipd.). 

 

Izbranim študentom oziroma študentkam bomo poleg prejemanja kadrovske štipendije 

omogočili: 

− opravljanje obvezne klinične prakse, 

− mentorstvo pri seminarskih in drugih projektnih nalogah, 

− počitniško delo in pridobivanje izkušenj že tekom študija, skladno s kadrovskimi 

in drugimi zmožnostmi zavoda, 

− po končanem šolanju zaposlitev v prijetnem delovnem okolju, naravnanem k 

strokovnemu napredku (sklenitev pogodbe o zaposlitvi na ustreznem delovnem 

mestu s polnim delovnim časom za določen čas in z možnostjo zaposlitve za 

nedoločen čas), 

− podporo pri nadaljnjem osebnem in strokovnem razvoju. 

 

Prednost pri izbiri bodo imeli študentje višjih študijskih letnikov. V primeru izenačenega 

vrstnega reda prosilcev za štipendijo, na podlagi vnaprej določenih meril, bo komisija odločila 

na podlagi opravljenega razgovora. 

Prosilci bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo. 

 

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj 


