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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 22. decembra 2016 sprejel
ODLOK O ŠTIPENDIRANJU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja štipendije, ki jih dodeljuje Mestna občina Koper (v nadaljevanju:
občina) in določa upravičence, pogoje, način dodelitve, višino štipendije in postopke v zvezi z
izvajanjem štipendiranja.
2. člen
Štipendijo lahko pridobi oseba s statusom študenta, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem
odloku.
3. člen
Mestna občina Koper dodeljuje štipendije študentom na dodiplomskih in podiplomskih
študijskih programih.
Štipendije se podeljujejo za izobraževanje v Republiki Sloveniji in tujini.
4. člen
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe
študentov. Dodelijo se za izobraževanje na izobraževalni ustanovi po izobraževalnem
programu za pridobitev izobrazbe, za katero štipendist prejme javno veljavno listino ali
diplomo in je namenjena za delno kritje stroškov v zvezi z izobraževanjem.
Izobraževanje v tujini mora potekati na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana za izvajanje
javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa.

5. člen
Sredstva za štipendije se zagotavljajo v proračunu občine v skladu s proračunskimi
zmožnostmi.
II. POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE
6. člen
Pravico do štipendije lahko uveljavljajo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, če
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- študenti prvega letnika dosegajo povprečno oceno vseh številčno ocenjenih predmetov
predhodnega letnika izobraževanja glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije
najmanj 4,30, študenti višjih letnikov pa povprečno oceno vseh opravljenih številčno
ocenjenih izpitov v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja
štipendije najmanj 8,50;
- študenti dodiplomskega študija ob prvem vpisu v prvi letnik niso starejši od 21 let,
študenti podiplomskega študija pa ne starejši od 26 let;
- so državljani Republike Slovenije;
- imajo ob prijavi najmanj 3 leta neprekinjeno stalno prebivališče v Mestni občini
Koper;
- mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presega višine
določene sklepom župana;
- niso v delovnem razmerju, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa
zasebnika ali samostojnega podjetnika in
- niso prejemniki druge štipendije, razen v primeru, če je prijavitelj prejemnik državne
štipendije.
Študenti, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami
v Republiki Sloveniji. V primeru ocen, ki jih je vlagatelj dosegel zunaj Republike Slovenije
in ne ustrezajo ocenam v skladu s predpisi s področja šolstva ali visokega šolstva v Republiki
Sloveniji, mora vlagatelj zagotoviti prevod listin v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje
izobraževalne ustanove, na podlagi katere dodeljevalec štipendije izvede pretvorbo ocen v
slovenski ocenjevalni sistem ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega
(akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve alineje
prvega odstavka tega člena, če imajo izjemne dosežke v evropskem ali svetovnem merilu v
zadnjih dveh letih glede na študijsko leto, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije.
7. člen
Dohodek na družinskega člana se izračuna iz vsote vseh bruto dohodkov in osebnih
prejemkov, ugotovljenih v odločbah o odmeri dohodnine, izdanim družinskim članom
kandidatove družine.
Dohodek ali osebni prejemek, pri katerem je v skladu z zakonom o dohodnini osnova za
davek znižana za normirane ali dejanske stroške, se kot bruto dohodek ali osebni prejemek po
tem odloku upošteva višina davčne osnove, ugotovljena v odločbi o dohodnini.

Glede ugotavljanja družinskih članov kandidata se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
8. člen
Merila za dodelitev štipendije so učni oziroma študijski uspeh predhodnega letnika
izobraževanja glede na letnik, za katerega se uveljavlja pravica do štipendije in izjemni
dosežki na posameznem področju v zadnjih dveh letih glede na leto, za katerega se uveljavlja
pravica do štipendije.
9. člen
Učni uspeh pri študentih prvega letnika se ugotavlja na podlagi povprečne ocene vseh
številčno ocenjenih predmetov predhodnega letnika izobraževanja glede na letnik, za katerega
se uveljavlja pravica do štipendije.
Učni uspeh študentov se ugotavlja na podlagi povprečne ocene, ki se določi tako, da se
izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v
preteklem študijskem letu glede na študijsko leto, za katerega se uveljavlja štipendija. Če je v
navedenem obdobju študent opravil manj kot tri številčno ocenjene izpite, se poleg ocen teh
izpitov upoštevajo tudi ocene vseh številčno ocenjenih izpitov iz predhodnega študijskega
leta.
Povprečna ocena se določi na dve decimalni števili natančno.
10. člen
Število točk za povprečno oceno študenta prvega letnika znaša:
Povprečna ocena
4,30 – 4,50
nad 4,50 – 4,70
nad 4,70 - 4,90
nad 4,90 – 5,00

Število točk
10
25
45
60

Število točk za povprečno oceno študenta višjih letnikov znaša:
Povprečna ocena
8,50 – 8,90
nad 8,90 – 9,30
nad 9,30 – 9,70
nad 9,70 – 10,00

Število točk
10
25
45
60

Kot dokazilo o šolskem uspehu za dijake šteje spričevalo predhodnega letnika izobraževanja
glede na letnik, za katerega se uveljavlja pravica do štipendije.
Kot dokazilo o študijskem uspehu za študente šteje potrdilo fakultete o opravljenih izpitih
preteklega študijskega leta glede na študijsko leto, za katerega se uveljavlja štipendija. Za
študente iz tujine je obvezna priloga ocenjevalni sistem tuje institucije, prevod potrdila o

opravljenih izpitih v slovenščino in dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega
(akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi.
11. člen
Za izjemne dosežke na posameznem področju štejejo uvrstitve na najvišja mesta na
tekmovanjih v znanju, športu, znanstvenoraziskovalnem delu, na umetniških področjih ipd.,
na naslednji način:
 1. mesto oz. zlato priznanje doseženo:
- na državnem tekmovanju 15 točk,
- na mednarodnem tekmovanju 20 točk,
 2. mesto oz. srebrno priznanje doseženo:
- na državnem tekmovanju 10 točk,
- na mednarodnem tekmovanju 15 točk,
 3. mesto oz. bronasto priznanje doseženo:
- na državnem tekmovanju 5 točk,
- na mednarodnem tekmovanju 10 točk,






naziv zlati maturant 10 točk,
nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali
mednarodni ravni 10 točk,
aktivna udeležba na strokovnih in znanstvenih srečanjih, seminarjih ali kongresih 5
točk,
objava znanstveno raziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v vzajemno bazo
COBISS, umetniško delo, ki je prejelo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki 5 točk,
ostale nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki 2 točki.

Ostale nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki se lahko nanašajo na javne nastope na
državni ravni in drugo.
V primeru individualnega izjemnega dosežka je vlagatelj upravičen do vseh točk, določenih
za posamezni izjemni dosežek, v primeru dosežka v skupini ali soavtorstvu pa do polovice
točk, določenih za posamezni izjemni dosežek.
Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, na katerih so udeležene najmanj štiri države.
Kandidati za dodelitev štipendij dokazujejo posebno nadarjenost s potrdili o izjemnih
dosežkih s tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, potrdili o sodelovanju pri znanstvenih
raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazilih o priznanjih in nagradah
pridobljenih na državnem ali na mednarodnih tekmovanjih.
Upoštevajo se potrdila in dokazila, ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih oziroma
študijskih letih.
Upoštevajo se dosežki, pridobljeni izven rednih šolskih oziroma študijskih obveznosti.
Vsak izjemni dosežek se ovrednoti le z enkratnim številom točk.
Kandidat lahko pridobi na podlagi izjemnih dosežkov skupno največ 40 točk.
Točke za priznanja, nagrade in druge javne dosežke dodeli komisija za štipendiranje.

12. člen
Za vsakega kandidata se opravi ocenjevanje učnega oziroma študijskega uspeha in izjemnih
dosežkov v skladu z merili iz tega odloka in na podlagi seštevka vseh pridobljenih točk določi
končno število točk.
Na podlagi tako določenega končnega števila točk se oblikuje prednostna lista za razpisane
štipendije v Republiki Sloveniji in tujini.
13. člen
Višino štipendije za študij v Republiki Sloveniji in tujini s sklepom določi Župan.
III. IZVAJANJE ŠTIPENDIRANJA
14. člen
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega
obveščanja ob začetku študijskega leta. Štipendije se dodelijo od začetka študijskega leta.
Na javni razpis se prijavijo kandidati sami.
15. člen
Sklep o razpisu štipendij Mestne občine Koper sprejme Župan.
Župan s sklepom o razpisu štipendij določi število razpisanih štipendij za določeno področje
izobraževanja, lahko pa tudi za ožje področje, podrobno področje ali program izobraževanja.
16. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati podatke o razpisanih štipendijah, pogoje in
merila za pridobitev štipendije, zahtevano dokumentacijo in rok za prijavo.
17. člen
Prijavi za dodelitev štipendije mora vlagatelj priložiti:
- dokazilo o vpisu za tekoče študijsko leto;
- dokazilo o učnem uspehu predhodnega letnika izobraževanja glede na letnik, za
katerega se uveljavlja pravica do štipendije oziroma dokazilo o opravljenih izpitih; za
študente v tujini še prevod listin v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje
izobraževalne ustanove ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega
(akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi;
- morebitna dokazila o izjemnih dosežkih na posameznem področju;
- izjavo, da ima kandidat ob prijavi stalno prebivališče v Mestni občini Koper
neprekinjeno najmanj 3 leta;
- izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije;
- dokazilo o premoženjskem stanju iz 7. člena tega odloka;
- življenjepis europass;

-

-

podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem razmerju, ni vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja
dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in
podpisano izjavo kandidata, da ni prejemnik druge štipendije v Republiki Sloveniji,
razen morebitne državne štipendije.

Kolikor kandidat za dodelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za
dodelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje
izobraževalne organizacije. Potrdilo o vpisu mora predložiti v roku 15 dni od opravljenega
vpisa, sicer se vloga zavrže.
18. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega odloka, opravlja občinska
uprava.
19. člen
Pregled in presojo prispelih prijav na javni razpis za dodelitev štipendije opravi komisija,
imenovana s sklepom Župana.
Komisija obravnava popolne in pravočasne vloge. Na osnovi zbrane dokumentacije in
strokovnega ovrednotenja vseh zbranih dokazil pripravi poročilo in predlog o dodelitvi
štipendij Mestne občine Koper.
Kandidati bodo izbrani po vrstnem redu glede na najvišje končno število doseženih točk.
Ob izenačenem končnem številu točk se štipendija dodeli kandidatu z višjo povprečno oceno.
20. člen
Pri dodeljevanju štipendij po tem odloku se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni
upravni postopek.
O dodelitvi štipendij Mestne občine Koper in drugih pravicah in obveznostih štipendistov
odloča na podlagi poročila in predloga komisije na prvi stopnji občinska uprava, na drugi
stopnji pa Župan.
21. člen
Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper kot štipenditorjem in štipendistom, ki je
uveljavil pravico do štipendije, se opredelijo s pisno pogodbo o štipendiranju.
22. člen
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije in
podrobno opredelitev pravic in obveznosti štipendista in štipenditorja.
Če upravičenec do štipendije ne podpiše pogodbe o štipendiranju v roku, ki je določen v
odločbi o dodelitvi štipendije, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije. V tem
primeru se izda sklep o ustavitvi postopka za dodelitev štipendije.

23. člen
O dodelitvi štipendije se odloči za obdobje od začetka študijskega leta, za katerega
upravičenec uveljavlja pravico do štipendije, do konca izobraževalnega programa, oziroma do
zaključka izobraževanja, če izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.
Pravica do štipendije pripada ob izpolnjevanju pogojev za štipendiranje iz tega odloka od
začetka študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja pravico do štipendije, do konca
izobraževalnega programa oziroma do zaključka izobraževanja, če se izobraževanje zaključi v
dodatnem študijskem letu.
Štipendije Mestne občine Koper se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu
razen v zaključnem letniku izobraževanja, ko se štipendiranje zaključi v zadnjem mesecu
vključitve v izobraževanje.
V zaključnem letniku študija se upošteva redni status absolventa, vendar v celotni dobi
izobraževanja na prvi in drugi stopnji skupaj največ eno študijsko leto.
Štipendija se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec.
24. člen
Štipendist mora za nadaljnje prejemanje štipendije vsako novo študijsko leto redno
napredovati v višji letnik in v letniku, za katerega je prejemal štipendijo, doseči učni uspeh
najmanj 8,00 ter v roku 15 dni po začetku vsakega študijskega leta predložiti štipenditorju
potrdilo o vpisu ter potrdilo o vseh opravljenih izpitih.
Učni uspeh se ugotavlja v skladu z določili 9. člena tega odloka.
Po zaključku izobraževanja je štipendist dolžan v roku 30 dni predložiti potrdilo o diplomi ali
drugo potrdilo o zaključenem podiplomskem študiju.
25. člen
Prejemnik štipendije se je po končanem šolanju dolžan zaposliti na območju Mestne občine
Koper in ostati v delovnem razmerju toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo.
Te obveznosti je oproščen, če ne dobi ustrezne zaposlitve v roku 6 mesecev po zaključku
študija. Na podlagi pisne prošnje in priloženih dokazil se štipendistu lahko izda soglasje k
zaposlitvi izven območja Mestne občine Koper pred potekom šestmesečnega roka.
26. člen
Štipendistu pravica do štipendije miruje, če:
- v letniku, za katerega je prejemal štipendijo, ni dosegel povprečne ocene vseh
opravljenih številčno ocenjenih izpitov najmanj 8,00, razen v primeru, da se izkaže z
javno priznanim izjemnim dosežkom, navedenim v tretjem odstavku 6. člena tega
odloka,
- je izdelal letnik in ni predložil dokazil iz prvega odstavka 24. člena tega odloka,
- ni izdelal letnika zaradi starševstva, a mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik in je
prejemnik starševskega dodatka,

-

ni izdelal letnika iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali poškodba, ki je trajala
neprekinjeno več kot štiri mesece in je vplivala na zmanjšanje študijskih sposobnosti,
kar se dokazuje z zdravniškim spričevalom.

Štipendist, kateremu je štipendija mirovala, ker ni dosegel zahtevane povprečne ocene, lahko
ponovno uveljavi štipendijo z novim študijskim letom, če doseže zahtevan uspeh ter
štipenditorju pravočasno predloži dokazila iz 24. člena tega odloka.
Štipendist, ki ni predložil dokazil iz prvega odstavka 24. člena tega odloka, lahko uveljavi
pravico do štipendije z naslednjim mesecem po predložitvi dokazil, če predloži zahtevana
dokazila v roku 60 dni od začetka študijskega leta in izpolnjuje pogoje za nadaljevanje
štipendiranja.
Štipendistu pravica do štipendije lahko miruje v celotni dobi izobraževanja na prvi in drugi
stopnji skupaj največ eno študijsko leto.
27. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom časa, za katerega mu je štipendija
dodeljena, in je dolžan vrniti prejete zneske štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila, če:
- po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
- ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik, razen v primerih iz 26. člena tega
odloka,
- iz neupravičenih razlogov ne dokonča izobraževanja v roku, ki je določen s pogodbo o
štipendiranju, niti v času dodatnega študijskega leta ali podaljšanega študentskega
statusa po preteku izobraževalnega programa,
- spremeni vrsto, področje izobraževalnega programa oziroma smer študija brez soglasja
štipenditorja,
- v roku 60 dni od začetka študijskega leta ne predloži štipenditorju potrdil o
izpolnjevanju pogojev za štipendiranje,
- navaja neresnične podatke,
- se zaposli, opravlja dejavnost ali pridobi status zasebnika ali samostojnega podjetnika,
- sklene pogodbo z drugim štipenditorjem, razen če pridobi državno štipendijo,
- se po končanem šolanju ne zaposli na območju Mestne občine Koper toliko časa, kot to
določa pogodba o štipendiranju,
- odstopi od pogodbe o štipendiranju in
- v drugih primerih določenih s pogodbo o štipendiranju.
Štipendist, kateremu je štipendija mirovala, ker ni dosegel zahtevane povprečne ocene in z
novim študijskim letom ponovno ne doseže zahtevanega uspeha, izgubi pravico do štipendije
pred potekom časa, za katerega mu je bila štipendija dodeljena in prejetih zneskov štipendije
ni dolžan vrniti.
28. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne dokonča v roku zaradi objektivnih razlogov
(težki socialno-ekonomski pogoji, težja bolezen ipd.), se na njegovo prošnjo lahko delno ali v
celoti oprosti vračila štipendije. Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila. O utemeljenosti teh
razlogov odloča občinska uprava Mestne občine Koper.

29. člen
V primeru, da štipendist ni bil v delovnem razmerju na območju Mestne občine Koper toliko
časa, kot to določa pogodba o štipendiranju, je dolžan vrniti sorazmerni del štipendije skupaj
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, razen ko je te obveznosti v skladu s tem odlokom
oproščen.
30. člen
Štipendist je dolžan v roku 15 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko
razmerje:
- prekinitev ali konec izobraževanja,
- sklenitev štipendijskega razmerja z drugim štipenditorjem, razen v primeru pridobitve
državne štipendije,
- spremembo vrste, področja, programa in smeri izobraževanja,
- sklenitev delovnega razmerja,
- spremembo stalnega bivališča,
- opravljanje diplome, magisterija ali doktorata in
- druge spremembe in okoliščine, ki se nanašajo na štipendijsko razmerje.
IV. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
31. člen
Za štipendiste, ki so pridobili štipendijo Mestne občine Koper za določen izobraževalni
program na podlagi Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 118/04, 71/08 in 82/13), se
za nadaljevanje prejemanja štipendije do zaključka programa izobraževanja upoštevajo
določbe o višini povprečne ocene iz tega pravilnika, glede ostalih pravic in obveznosti, ki
izhajajo iz štipendijskega razmerja, pa se upoštevajo določila tega odloka.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št.
118/04, 71/08 in 82/13), razen določb o višini povprečne ocene.
33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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MESTNA OBČINA KOPER
Župan
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