
 

 

 
 

 
 

 

Na podlagi točke 3.2. Pravil o štipendiranju na Univerzi v Novi Gorici št. 112-1/2011 z dne 

24.05.2022 Univerza v Novi Gorici (v nadalnjem besedilu: »Univerza«) objavlja: 

 

Razpis za dodelitev štipendij iz Štipendijskega sklada Univerze v Novi Gorici  

za študijsko leto 2022/2023 

 

1. Študijski programi za katere so na voljo štipendije:  

 

 Magistrski študijski program Okolje 

 Magistrski študijski program Fizika in astrofizika 

 Magistrski študijski program Znanost o materialih 

 Magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja 

 Magistrski študijski program Vinogradništvo in vinarstvo 

 Magistrski študijski program Medijske umetnosti in prakse 

 Dodiplomski študijski program Digitalne umetnosti in prakse (2. in 3.letnik) 

 

2. Višina sredstev, ki so na voljo za štipendije 

 

Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za štipendije po tem razpisu znaša  147.000 

EUR. 

 

Štipendije za študijsko leto 2022/2023 znašajo 3.000EUR za vsako leto študija, do izteka 

izobraževalnega programa. Izbrani štipendist začne štipendijo prejemati v študijskem letu 

2022/2023 in jo, ob izpolnjevanju pogojev, lahko prejema do zaključka študija. V primeru 

prekinitve študija iz upravičenih razlogov (kot npr. zaradi mirovanja statusa študenta zaradi 

materinstva ali daljše bolezni) se štipendija ne izplačuje in nastopi mirovanje štipendijskega 

razmerja. Izplačevanje preostanka štipendije se nadaljuje po prenehanju mirovanja statusa 

študenta. 

 

3. Pogoji za kandidiranje na razpisu ter vsebina in priprava vloge 

 

3.1. Pogoji za kandidiranje  

 

Do štipendij iz sklada so upravičeni študenti, ki: 

 bodo v študijskem letu, za katero se razpisuje štipendija, do 30.9. kot redni študentje 

prvič vpisani v 1. letnik dodiplomskega ali podiplomskega študijskega programa ali 

 imajo status študenta na Univerzi v Novi Gorici in bodo v študijskem letu, za katero se 

razpisuje štipendija, do 30.9. vpisani v višji letnik dodiplomskega ali podiplomskega 

študijskega programa in so pri tem v višji letnik redno napredovali in 

 so državljani držav Evropske unije ali  

 so državljani Norveške, Islandije, Liechtensteina ali Švice ali 

 so državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija podpisane mednarodne 

sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja ali 

 so tuji državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od 

staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene ali  

 so  osebe s priznano mednarodno zaščito ali prosilci za mednarodno zaščito v skladu z 

Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16) in  
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 niso zaposleni. 

 

3.2.  Nadaljevanje štipendiranja v višjem letniku istega ali drugega programa 

 

Če je štipendist redno napredoval v višji letnik lahko nadaljuje s prejemom štipendijo v isti 

višini do zaključka študija. 

 

4. Merila za ocenjevanje vlog in način izbire 

 

4.1. Merila za ocenjevanje vlog kandidatov - študentov dodiplomskega študijskega 

programa: 

 

 

 
MERILO 

Število 

možnih 

točk 

 Ustreznost kandidata 

a) Študentje v 1. letniku: 

 Povprečna ocena pri dosedanjem izobraževanju*  

o 4  ali več ..................................................................   30 

o 3 do 3,99 ..................................................................  15 

 Nagrade 

o Mednarodne dijaške nagrade in priznanja.................  10 

o Druge nagrade...........................................................    5 

 

b) Študentje v višjih letnikih: 

 Povprečna ocena pri dosedanjem študiju*  

o 9  ali več ...................................................................  30  

o 8 do 8,99 ...................................................................  20  

o 7 do 7,99 ...................................................................  10 

 

 Nagrade 

o Mednarodne znanstvene, strokovne ali  

umetniške nagrade..................................................... 10  

o Druge študentske nagrade in priznanja ....................    5 

 
* povprečna ocena dosedanjega izobraževanja (srednja šola) oz. študija se izračunava kot 

seštevek povprečnih ocen vseh učnih enot, deljenih s številom ocenjenih učnih enot. Če 

posamezni predmet ni ocenjen z oceno ampak opisno (npr. opravil, ni opravil) se pri izračunu  

povprečne ocene za ta predmet upošteva ocena 4 ali 9 (opravil) oziroma 0 (ni opravil). 
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4.2. Merila za ocenjevanje vlog kandidatov – študentov magistrskega študijskega 

programa: 
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 MERILO 

Število 

možnih 

točk 

 Ustreznost kandidata 

a) Študentje v 1. letniku: 

 Povprečna ocena pri dosedanjem izobraževanju*  

o 9  ali več ...................................................................   30 

o 8 do 8,99 ...................................................................  20 

o 7 do 7,99 ...................................................................  10  

 Znanstvene in strokovne objave ali umetniška dela  

o Znanstveni članek sprejet v objavo v mednarodno 

revijo s SCI, SSCIali A&HCI,  monografijo ali del 

monografije, ali patent v RS sprejet v postopek ter 

umetniška dela sprejeta na mednarodne razstave in  

umetniške prireditve ................................................    6  

o Druge znanstvene ali strokovne objave ter 

umetniška dela predstavljena na domačih razstavah  

in prireditvah ............................................................    3 

 Nagrade 

o Mednarodne znanstvene, strokovne ali umetniške  

nagrade .....................................................................    4 

o Druge znanstvene, strokovne, umetniške ali  

Univerzitetne nagrade...............................................    2 

 

b) Študentje v višjih letnikih: 

 Povprečna ocena pri študiju druge stopnje **  

o 9  ali več ....................................................................  25 

o 8 do 8,99 ...................................................................  15 

o 7 do 7,99 ...................................................................  10 

 Znanstvene in strokovne objave ali umetniška dela  

o Znanstveni članek objavljen v mednarodni reviji s 

SCI ali A&HCI, monografiji ali delu monografije,  

ali patent v RS sprejet v postopek ter umetniška 

dela sprejeta na mednarodne razstave in umetniške  

prireditve ..................................................................  10 

o Druge znanstvene ali strokovne objave umetniška 

dela predstavljena na domačih razstavah in  

prireditvah .................................................................   5 

 Nagrade 

o Mednarodne znanstvene, strokovne ali umetniške  

nagrade ......................................................................   5  

o Druge znanstvene, strokovne ali umetniške nagrade  

..................................................................................     2 

 
* povprečna ocena dosedanjega izobraževanja se izračunava kot seštevek povprečnih ocen vseh 

ocenjenih učnih enot opravljenega prvostopenjskega študija (oz. srednje šole v primeru 

enovitega magisterskega študija), deljenih s številom ocenjenih učnih enot. Če posamezni 

predmet ni ocenjen z oceno ampak opisno (npr. opravil, ni opravil) se pri izračunu  povprečne 

ocene za ta predmet upošteva ocena 9 (opravil) oz. 0 (ni opravil). 

** povprečna ocena pri študiju druge stopnje se izračunava kot seštevek povprečnih ocen vseh 

ocenjenih učnih enot magistrskega študija na drugi stopnji, deljenih s številom vseh ocenjenih 

učnih enot. Če posamezni predmet ni ocenjen z oceno ampak opisno (npr. opravil, ni opravil) se 
pri izračunu  povprečne ocene za ta predmet upošteva ocena 9.(opravil) oz. 0 (ni opravil). 

 

40 
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4.3.  Način izbire 

 

Vloge kandidatov obravnava in  oceni petčlanska Komisija za štipendiranje (v nadaljnjem 

besedilu »komisija«), ki jo imenuje rektor Univerze. 

 

Komisija obravnava le vloge kandidatov, ki so prispele pravočasno, ki so pravilno označene 

in ki so vložene na predpisanem obrazcu. 

 

Vloga kandidata se šteje za pravočasno, če jo je Univerza prejela do dne, ki je kot zadnji dan 

za oddajo vlog kandidatov določen z razpisom. 

 

Nepravočasne in nepravilno označene vloge kandidatov ter vloge, ki niso vložene na 

predpisanem obrazcu, se s sklepom zavrže. 

 

V primeru prejema nepopolno oz. nepravilno izpolnjene vloge oz. vloge, ki ji niso priložene 

vse zahtevane priloge, Univerza pisno pozove vlagatelja nepopolne vloge, da jo dopolni.  

 

Rok za dopolnitev vloge kandidata je 8 dni od prejema obvestila Univerze. Če kandidat vloge 

ne dopolni v določenem roku oz. je tudi dopolnitev nepopolna, komisija nepopolno navedenih 

podatkov ne upošteva oz. vlogo kandidata zavrže. 

 

Pri obravnavi vlog kandidatov komisija za vsako posamezno vlogo ugotovi, če kandidat 

izpolnjuje pogoje iz točke 3.1. tega razpisa. Če kandidat pogojev ne izpolnjuje se vloga 

kandidata zavrne. 

 

Komisija med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 3.1. tega razpisa, opravi izbiro na 

osnovi meril za ocenjevanje vlog kandidatov in v skladu s sklepom senata o razdelitvi število 

štipendij po fakultetah. 

 

Po opravljeni ocenitvi komisija pripravi za vsako fakulteto predlog liste kandidatov za 

dodelitev štipendij po vrstnem redu glede na dosežene točke. Med enako ocenjenimi vlogami, 

bodo imele prednost vloge z doseženim višjim številom točk po merilu povprečna ocena pri 

dosedanjem izobraževanju oziroma študiju. Če še vedno ni mogoče določiti, katera izmed 

ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo z doseženo višjo povprečno oceno, izračunano 

na dve decimalni števili. Če še vedno ni mogo če določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila 

izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na Univerzo. 

 

Po opravljeni ocenitvi in razvrstitvi komisija pripravi predlog liste kandidatov za dodelitev 

štipendij in jo predlaga rektorju v potrditev.  Kandidati, ki se ne uvrstijo na listo, ki jo potrdi 

rektor, se zavrnejo. 

 

5. Način prijave in rok oddajo vlog 

 
Za pridobitev štipendije na razpisu morajo študntje - kandidati oddati popolno vlogo, ki 

vsebuje  izpolnjen in podpisan  obrazec Vloga na javni razpis, je sestavni del tega razpisa, z 

obveznimi prilogami. 

 

Rok za prispetje vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave razpisa na spletnih 

straneh Univerze oz. drugih sredstvih javnega obveščanja do vključno 31. 08. 2022 do 14.00 

ure. Vloge morajo prispeti v Študentsko pisarno univerze, Vipavska cesta 13, 5000 Nova 

Gorica, v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA NA RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE 

2022/23« ter s polnim naslovom prijavitelja. 
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Vloga kandidata se šteje za pravočasno, če jo je Univerza prejela do dne in ure, ki je kot rok 

za oddajo vlog kandidatov določen drugim odstavkom 5. točke tega razpisa. 

 

Nepravočasne in nepravilno označene vloge kandidatov se s sklepom zavrže.  

 

6. Odpiranje vlog 

 

Odpiranje vlog bo izvedla komisija. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog 

ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih univerze  5. 09. 2022.  

 

 

7. Obveščanje o izboru 

 

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom. Hkrati bodo s sklepom obveščeni tudi 

kandidati, ki ne bodo izbrani.  

 

Kandidatom, ki pridobijo pravico do štipedije Univerza pošlje sklep o izbiri z vabilom k 

podpisu pogodbe o štipendiranju v kateri Univerza in študent štipendist podrobneje uredita 

medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti. 

 

Če se kandidat na vabilo ne odzove v roku 10 dni ali če odkloni štipendijo se šteje da je 

umaknil vlogo. 

 

 

8. Ugovor 

 

Zoper sklep o izboru lahko kandidat pri Univerzi vloži pisni ugovor v roku 8 dni od vročitve 

sklepa. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo in postavljena merila za ocenjevanje 

vlog. Kandidat mora v pisni obrazložitvi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je ugovor 

vložen, in dokazila o svojih navedbah. Ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 

kandidati. 

 

O ugovoru v 10 delovnih dneh od prejema s sklepom odloči senat Univerze. Odločitev senata 

je dokončna. 

 

9. Razpisna dokumentacija 

 

Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa in obrazec - Vloga na javni razpis) je na voljo na 

spletnem naslovu univerze: https://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/stipendije/ 

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi v Študentski pisarni univerze v 

času uradnih ur do izteka prijavnega roka.  

 

10. Dodatne informacije in obveščanje 

 

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. številki: (05) 3315 234 

ali v elektronski obliki preko naslova: studentska.pisarna@ung.si.  

 

Nova Gorica, 26.07.2022 

                                                                                                     prof. dr. Boštjan Golob 

 

 REKTOR 

mailto:studentska.pisarna@ung.si

