
 

 

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 

29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/2005, 67/2006 in 39/2008) 
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                                                                                                         MESTNA OBČINA KOPER 

Številka: 110-35/2008                        ŽUPAN 

Datum: 4. oktober 2013            Boris Popovič 

 

 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in 

Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na svoji seji 

dne 3. oktobra 2013 sprejel  

 

 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU 

 

1. člen 

 

V prvem odstavku 3. člena Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 118/04 in 71/08) se 

besedilo druge alinee črta. 

 

V dosedanji tretji alinei se število »28« nadomesti s številom »26«. 

 

V dosedanji sedmi alinei se besedilo »ne prejemajo nadomestila za brezposelne« nadomesti z 

besedilom »niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb« 

 

 

2. člen 

 

Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Višina štipendije za študente se vsako leto določi na podlagi dosežene povprečne ocene 

štipendista v preteklem študijskem letu na naslednji način: 

 

 

Povprečna ocena Število točk za določitev štipendije 

za študij v kraju bivanja 

6,0 – 6,9 795 

7,0 – 7,9 885 

8,0 – 8,5 985 

8,6 – 9,0 1125 

9,1 – 9,5 1285 

9,6 – 10,0 1445 

 



Višina štipendije se za študente prvih letnikov določi na podlagi doseženega uspeha na maturi 

na naslednji način: 

 

 

 

 

Uspeh na 

maturi 

Uspeh na 

poklicni 

maturi (23) 

Uspeh na 

poklicni maturi 

(20), zaključni 

izpit s 4 predmeti  

Število točk za 

določitev štipendije 

za študij v kraju 

bivanja 

10 - 15 8 - 12 8 - 12 575 

16 - 19 13 - 15 13 - 15 700 

20 - 22 16 - 17 16 - 17 825 

23 - 25 18 18 985 

26 - 28 19 / 1125 

29 - 31 20 - 21 19 1285 

32 - 34 22 - 23 20 1445 

 

Če je kraj stalnega prebivališča študenta od kraja študija oddaljen več kot 80 km, štipendist 

prejme dodatnih 400 točk. 

 

Pri določanju višine štipendije za študij v tujini, se število točk, doseženih po kriterijih iz 

prvega, drugega, tretjega in petega odstavka tega člena, poveča za 20 %. 

 

Višina štipendije se poviša ob doseženih uspehih na izvenšolskih dejavnostih, kot so 

izobraževanje, kultura, umetnost, šport, ipd., na naslednji način: 

 

 1. mesto oz. zlato priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali 

mednarodnem tekmovanju 300 točk, 

 2. mesto oz. srebrno priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali 

mednarodnem tekmovanju 200 točk, 

 3. mesto oz. bronasto priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali 

mednarodnem tekmovanju 100 točk, 

 ostale nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki: vsako dokazilo 20 točk. 

 

Točke za priznanja, nagrade in druge javne dosežke določi komisija za štipendiranje. 

 

Skupno število točk, dodeljenih za priznanja, nagrade in druge javne dosežke, ne sme 

presegati s sklepom Župana določenega odstotka skupnega števila točk, doseženega po 

kriterijih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena. 

 

Vrednost točke določi s sklepom Župan.  

 

Župan s sklepom določi najvišjo višino štipendije, ki jo štipendist lahko prejme za študij v 

kraju bivanja, za študij v kraju, ki je oddaljen najmanj 80 km od kraja bivanja in za študij v 

tujini.« 

 

 

 



3. člen 

 

V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

 

»Župan s sklepom o razpisu štipendij lahko določi število razpisanih štipendij za določeno 

področje izobraževanja.« 

 

 

4. člen 

 

Tretja alinea prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 

» - morebitna dokazila o doseganju vidnih rezultatov na izvenšolskih področjih oziroma 

posebni nadarjenosti.« 

 

V osmi alinei prvega odstavka 10. člena se besedilo »ne prejema nadomestila za brezposelne« 

nadomesti z besedilom »ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb«. 

 

5. člen 

 

Drugi stavek drugega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Komisija šteje tri člane, od katerih je eden član Odbora za družbene dejavnosti Mestne 

občine Koper.« 

 

6. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se 

uporablja za študijsko leto 2013/2014.  

 

 

 

 

                                                                                                      MESTNA OBČINA KOPER 

Številka: 110-35/2008                             Župan 

Koper : 3. oktober 2013                           Boris Popovič 

 

 

 

 


