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RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ 
 

Impol 2000, d. d., Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica, objavlja razpis za podelitev 
štipendije za študente, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 vključeni v izobraževalni 

program inženirstvo materialov na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. 
 
Število razpisanih štipendij: 4 
 
Štipendije se razpisujejo za čas izobraževanja za prvo stopnjo: inženirstvo materialov (UN) 
z zvezo nadaljevanja na drugi stopnji: metalurgija in materiali (MAG).  
 
Višina osnovne kadrovske štipendije znaša: 18 % bruto minimalne plače oziroma 169,30 
EUR mesečno.  
 
Štipenditor bo ob izplačilu štipendije študentu, ki v času izobraževanja živi izven kraja 
svojega stalnega bivanja, povrni tudi stroške bivanja v višini 18 % bruto minimalne plače, 
kar na datum razpisa znaša 169,30 EUR.  
 
Prejemniki štipendije bodo štipendijo zadržali v primeru, da bodo letnik zaključili s 
povprečno oceno 6,5. Prav tako bodo imeli možnost prejema dodatka za uspešnost, ki se 
bo obračunal v odstotkih glede na navedene kriterije:  
 
 

ocena od ocena do dodatek % 
6,00 7,10 0% 
7,11 7,40 5% 
7,41 7,60 10% 
7,61 7,80 15% 
7,81 8,10 20% 
8,11 8,30 25% 
8,31 8,60 30% 
8,61 8,90 35% 
8,91 10,00 40% 

 
  
Obveznosti štipendista, ki sklene pogodbo, so naslednje: 

- da štipenditorju v roku 2 tednov od začetka vsakega novega šolskega leta predloži 
potrdilo o bivanju izven kraja svojega bivanja; 

- da v roku 2 tednov od začetka vsakega novega študijskega leta predloži originalno 
potrdilo o vpisu v naslednji letnik, 

- da v roku 2 tednov po koncu vsakega študijskega leta predloži originalno potrdilo 
Naravoslovnotehniške fakultete o opravljenih obveznostih v preteklem študijskem 
letu, 

- da redno in v roku izpolnjuje študijske obveznosti, ki so predvidene s študijskim 
programom, 

- da ne spreminja univerzitetnega študijskega programa prve stopnje inženirstvo 
materialov brez izrecnega predhodnega  pisnega soglasja štipenditorja, 

- da bo naredil diplomsko delo iz dejavnosti štipenditorja, 
- da bo zaključil izobraževanje najkasneje do 30. 9. 2024, 
- da bo nadaljeval izobraževanje na drugistopnji, smer inženirstvo materialov in ga 

zaključil najkasneje do 30. 9. 2027,  
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- da bo v roku 2 tednov po zaključenem izobraževanju štipenditorju predložil potrdilo 
o diplomiranju, 

- da bo na zahtevo štipenditorja v poletnem obdobju opravljal enomesečno delovno 
prakso v  vsakem letu štipendiranja, 

- da v času štipendiranja ne bo sklenil pogodbe o zaposlitvi in se ne bo vključil v 
štipendiranje drugega štipenditorja, 

- da bo po zaključenem študiju sklenil pogodbo o zaposlitvi s štipenditorjem ali 
drugim delodajalcem, s katerim se bo tako dogovoril štipenditor, najmanj za enako 
obdobje, kot je  prejemal štipendijo. 

 
Rok za oddajo vloge: 1. 10. 2020 
 
Osnovni pogoj za podelitev štipendije: potrdilo o vpisu v program inženirstvo materialov 
na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. 
 
Prijava na razpis mora vsebovati: 

1. Izpolnjen obrazec »Vloga za kadrovsko štipendijo skupine Impol«,  
2. Motivacijsko pismo (2. stran obrazca »Vloga za kadrovsko štipendijo skupine 

Impol«) 
3. Potrdilo o vpisu v program inženirstvo materialov na Naravoslovnotehniški 

fakulteti Univerze v Ljubljani 
4. Kopijo spričevala mature  
5. Kopijo spričevala 4. letnika srednje šole 

V primeru večjega števila prijav od števila razpisanih štipendij, bodo štipendije dodeljene 
4 prijaviteljem, ki bodo prejeli najvišje število točk na podlagi spodaj navedenih kriterijev: 

 
 Kriterij Točkovnik 
1 Učni uspeh v 4. letniku srednje šole zadosten = 0 točk 

dober = 1 točka 
prav dober = 5 točk 
odličen = 10 točk 

2 Skupno število točk na maturi 10-13 = 0 točk 
14-17 = 3 točke 
18-21 = 5 točk 
22-25 = 7 točk 
26 ali več = 10 točk 

3 Matura – ocena matematike 2 = 0 točk 
3 = 1 točka 
4 = 3 točke 
5 = 5 točk 
6 = 7 točk 
7 = 8 točk 
8 = 10 točk 

4 Motivacijsko pismo od 0 do 10 točk 
5 Stalno prebivališče v občinah: Občina Slovenska 

Bistrica, Občina Poljčane, Občina Makole, Občina 
Oplotnica, Občina Rače-Fram 

DA = 5 točk 
NE = 0 točk 

6 Eden od staršev oz. zakonitih zastopnikov je 
zaposlen v eni izmed družb skupine Impol 

DA = 5 točk 
NE = 0 točk 

 
Prijavo na razpis za mladoletne osebe vložijo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki. 
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Prijava na razpis se skupaj z vsemi prilogami posreduje v navedenem roku na naslov: 
Impol 2000, d.d., Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom “vloga za 
štipendijo”. 
 
Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo do 1. 10. 2020 prispele na naveden naslov oziroma 
bodo tistega dne oddane na pošto s priporočeno pošiljko. 
 
Slovenska Bistrica, 24. januar 2020 

 
Brigita Juhart, direktorica za kadre 


