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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, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na svoji
seji dne 5. novembra 2020 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O ŠTIPENDIRANJU
1. člen
V Odloku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 3/17, v nadaljevanju: odlok) se besedilo 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Štipendijo lahko pridobijo osebe s statusom dijaka in statusom študenta, ki izpolnjujejo pogoje,
določene v tem odloku.«
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mestna občina Koper dodeljuje štipendije dijakom srednješolskega izobraževanja in študentom
na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali
tujini.«
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se pred besedo »študentov« doda besedi »dijakov in«.
4. člen
Besedilo prvega odstavka 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do štipendije lahko uveljavljajo dijaki in študenti dodiplomskega ter podiplomskega
študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
-

-

dijaki od vključno drugega letnika, ki imajo v preteklem šolskem letu povprečno oceno
najmanj 4,00 iz vseh številčno ocenjenih predmetov in ob vpisu v drugi letnik srednje šole
niso starejši od 18 let;
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
s 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.«

V besedilu tretjega odstavka se besedi »prve alineje« nadomesti z besedama »druge alineje«.
5. člen
V 9. členu odloka se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Učni uspeh pri dijakih se ugotavlja na podlagi povprečne ocene vseh številčno ocenjenih
predmetov predhodnega letnika izobraževanja glede na letnik, za katerega se uveljavlja pravica
do štipendije.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
6. člen
V 10. členu odloka se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Število točk za povprečno oceno dijaka znaša:
Povprečna ocena
4,00 – 4,20
nad 4,20 – 4,50
nad 4,50 – 4,70
nad 4,70 – 5,00

Število točk
10
25
45
60

«
Dosedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
7. člen
Drugi odstavek 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi tako določenega končnega števila točk se oblikuje prednostna lista za razpisane
štipendije za dijake in prednostna lista za razpisane štipendije za študente v Republiki Sloveniji in
tujini.«
8. člen
Besedilo drugega stavka prvega odstavka 14. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendije se dodelijo od začetka šolskega oziroma študijskega leta.«
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Na javni razpis se prijavijo kandidati sami oziroma hkrati z zakonitim zastopnikom mladoletnega
kandidata. «
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9. člen
Besedilo prve alineje 17. člena odloka se spremeni tako, da se pred besedi »študijsko leto« doda
besedi »šolsko oziroma«.
10. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se pred besedi »študijskega leta« doda besedi »šolskega
oziroma«.
11. člen
Besedilo prvega odstavka 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendist mora za nadaljnje prejemanje štipendije vsako novo šolsko oziroma študijsko leto
redno napredovati v višji letnik in v letniku, za katerega je prejemal štipendijo:
- dijak: doseči učni uspeh najmanj 4,00 ter v roku 15 dni po začetku vsakega šolskega leta
predložiti štipenditorju potrdilo o vpisu v višji letnik ter kopijo zadnjega šolskega spričevala,
- študent: doseči učni uspeh najmanj 8,00 ter v roku 15 dni po začetku vsakega študijskega leta
predložiti štipenditorju potrdilo o vpisu v višji letnik ter potrdilo o vseh opravljenih izpitih.«

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendist mora v roku 30 dni po končanem izobraževanju predložiti štipenditorju potrdilo o
končanem izobraževanju.«
12. člen
V 25. členu se doda nov tretji dostavek, ki se glasi:
»Dijak je obveznosti iz prvega odstavka oproščen tudi, če z izobraževanjem nadaljuje na naslednji
stopnji izobraževanja.«
13. člen
V 26. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Štipendistu, ki je dijak, pravica do štipendije miruje, če:
- 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.«
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendistu, ki je študent, 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,
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-

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.«
14. člen

V peti alinei prvega odstavka 27. člena se pred besedama »študijskega leta« doda besedi »šolskega
oziroma«.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-129/2020
Koper, 5. novembra 2020

MESTNA OBČINA KOPER
Župan
Aleš Bržan
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