
 

 

Razpis štipendij za študij visokošolskega strokovnega študijskega 

programa Inženiring in vozila na Fakulteti za industrijski inženiring 

Novo mesto za študijsko leto 2023/2024 in do dokončanja študija 

(oblika študija: izredni študij v obliki študija na daljavo) 
 

 

1. Predmet razpisa 

 

Predmet razpisa je štipendiranje dveh (2) kandidatov za študij visokošolskega strokovnega študijskega 

programa na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto v študijskem letu 2023/2024 (oblika študija: 

izredni študij v obliki študija na daljavo), in sicer: 

a) ena (1) štipendija za kandidata iz socialno šibkejšega okolja in 

b) ena (1)  štipendija za kandidata, ki je perspektiven kader.   

 

Štipendija se dodeli za šolnino za posamezno študijsko leto po veljavnem ceniku fakultete.  

 

Za šolnino šteje znesek, ki ga posameznik v študijskem letu plača Fakulteti za industrijski inženiring 

Novo mesto za obiskovanje izobraževalnega programa in ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih 

plačil po ceniku fakultete (vpisnina, zagovor diplomske naloge, diferencialni izpiti, vloge in drugi stroški). 

 

Obveznost izbranega kandidata – študenta je, da uspešno zaključi letnik, za katerega bo prejel 

štipendijo. V rednem roku mora izpolniti pogoje za napredovanje v višji letnik oz. za prijavo teme 

diplomske naloge, če se vpiše v 3. letnik. V primeru vpisa v 3. letnik mora študij dokončati v roku 12 

mesecev po zaključenem letniku. V primeru neizpolnjevanja pogojev štipendiranja mora študent vrniti 

celoten znesek že prejete štipendije v roku 90 dni po zaključku študijskega leta oz. izteku 12 mesecev 

po zaključenem 3. letniku, razen če letnika ni izdelal zaradi dokazanih opravičljivih zdravstvenih razlogov 

(bolezen ali poškodba, ti je trajala najmanj 2 meseca in je bistveno vplivala na zmanjšanje učnih ali 

študijskih sposobnosti, kar se dokazuje z mnenjem zdravnika specialista) ali zaradi starševstva 

novorojencu. 

 

Upravičenost do štipendije Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto se izključuje s prejemanjem 

štipendije iz kateregakoli drugega naslova (Zoisova, kadrovska, ipd.). 

 

 

2. Pogoji razpisa 

 

Glede na vrsto razpisa mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje: 

 

a) Za štipendijo za kandidata iz socialno šibkejšega okolja: 

i. izpolnjevanje pogojev, definiranih v Razpisu za vpis v visokošolski strokovni študijski 

program Inženiring in vozila v študijskem letu 2023/2024, objavljen na spletni strani fakultete, 

ii. predložitev dokazila, iz katerega izhaja, da kandidat prejema denarno pomoč, varstveni 

dodatek, otroški dodatek ali je upravičen do dodatka za velike družine (veljavna odločba 

centra za socialno delo (CSD); v kolikor se odločba CSD ne glasi na ime kandidata, je 

potrebno predložiti potrdilo iz gospodinjske evidence, ki izkazuje, da kandidat živi v skupnem 

gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene od socialnih pravic) ali izpis FURS o dohodkih 



 

kandidata za leto 2023, 

iii. predložitev potrdila o doseženih ocenah za zadnje v celoti zaključeno izobraževanje, 

iv. predložitev motivacijskega pisma.  

 

b) Za štipendijo za kandidata, ki je perspektiven kader, mora kandidat izpolnjevati naslednje 

pogoje:   

i. Izpolnjevanje pogojev, definiranih v Razpisu za vpis v visokošolski strokovni študijski 

program Inženiring in vozila v študijskem letu 2023/2024, objavljen na spletni strani fakultete, 

ii. predložitev priporočilnega pisma o strokovnosti kandidata (npr. od delodajalca, poslovnega 

partnerja, izobraževalne institucije), 

iii. predložitev potrdila o doseženih ocenah za zadnje v celoti zaključeno izobraževanje, 

iv. predložitev motivacijskega pisma, 

v. se v študijskem letu 2023/2024 prvič vpisuje na visokošolski strokovni študijski program na 

Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto. 

 

Fakulteta bo  izpolnjevanje  pogojev  iz  te  točke  razpisa  preverjala  na  podlagi  izjave kandidata in 

predloženih dokazil. 

 

 

3. Dokumentacija 

 

Kandidat mora oddati v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Prijave, ki ne bodo 

vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene. 

 

Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

 

Oddane dokumente fakulteta vrne neizbranim kandidatom na podlagi pisne zahteve. 

 

 

4. Izbirni postopek 

 

V izbirni postopek bodo uvrščeni le kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. 

 

Izbirni postopek bo na podlagi prejetih popolnih prijav izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje dekanja 

v roku 3 dni po objavi razpisa.  

 

Če bo za posamezno kategorijo štipendije prispelo več popolnih prijav kandidatov, ki izpolnjujejo 

razpisne pogoje, se bo za odločitev o izbiri štipendistov uporabilo merilo višje dosežene povprečne 

ocene pri zadnjem v celoti zaključenem izobraževanju, ocenjevanem z ocenami. V primeru enake 

povprečne ocene dveh ali več kandidatov komisija kandidata izbere na podlagi razgovora, 

motivacijskega pisma ter ostalih priporočil.  

 

 

5. Obravnavanje prijav in pogodba o štipendiranju 

  

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po prijavi 

kandidata za vpis na portalu eVŠ, dokončnosti odločbe ter po predložitvi dokazil, če so zahtevana v 

odločbi, fakulteta z izbranim kandidatom sklene pogodbo o štipendiranju. 



 

6. Rok in način oddaje prijav 

 

Kandidati morajo v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico skupaj z dokazili v fizični 

obliki poslati po pošti na naslov fakultete: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 

112, 8000 Novo mesto. 

 

Za dan prejetja prijave šteje dan oddaje priporočene pošiljke na pošto. Prijave po elektronski pošti 

morajo biti podpisane z veljavnim digitalnim certifikatom.  

 

Prijava šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge 

in podatke, ki jih določa ta razpis.  

 

Rok za zbiranje prijav je do 15. 9. 2023 do 12h. 

 

 

7. Dodatne informacije 

 

Dodatne informacije so dostopne na spletni strani Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto 

www.fini-unm.si, telefonsko (070 60 10 90) v času uradnih ur ali po elektronski pošti                                  

(referat@fini-unm.si). 

 

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto  

Šegova ulica 112 

8000 Novo mesto 

tel.: +386 70 60 10 90 

E: referat@fini-unm.si 

W: www.fini-unm.si 

 

 

Objavljeno dne 21. 2. 2023 

 

 

 

mag. Iris Fink Grubačević 

dekanja FINI Novo mesto 

 

 

 

 


