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Univerza na Primorskem, Titov trg 4, Koper, objavlja na podlagi 15. in 16. člena  
Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem 

naslednji 
 

JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE  
IZ ŠTIPENDIJSKEGA SKLADA UNIVERZE NA PRIMORSKEM  

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 
 
Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (v nadaljevanju sklad) temelji na partnerstvu med 
Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je 
nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še 
v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev teh študentov takoj, ko 
zaključijo s študijem. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim 
študijskih uspehom. 
 

Univerza na Primorskem s tem javnim pozivom vabi vse študente, vpisane v študijske 
programe 1., 2. ali 3. stopnje na UP ali kandidate za vpis v študijske programe UP 1., 2. ali 3. 
stopnje, da se prijavijo na ta javni poziv in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad. 
 

Študenti in kandidati svoj interes za kandidiranje na javni poziv izrazijo z vlogo. Z vključitvijo 
v sklad so izbrani študenti uvrščeni v posebno evidenco najboljših študentov UP in tako 
pridobijo možnost za sklenitev enoletne pogodbe o štipendiranju (z možnostjo podaljšanja). 
Pogodbe o štipendiranju bodo sklenjene med UP, partnerji sklada (delodajalci) ter študenti, 
pri katerih bo obstajal vzajemen interes za sklenitev te pogodbe. S podpisom pogodbe o 
štipendiranju se študent zaveže, da se bo v primeru ponujene zaposlitve s strani partnerja 
sklada (delodajalca), po zaključenem izobraževanju, pri njem zaposlil vsaj za toliko časa, 
kolikor je prejemal štipendijo. 
 

Predmet poziva 

Predmet poziva je izbor študentov za vključitev v sklad v študijskem letu 2017/2018. 
 

Pogoji za vključitev študentov in kandidatov v sklad: 

V štipendijski program sklada se lahko vključijo: 

 

- kandidati, ki se bodo ali so se vpisali v 1. letnik kateregakoli študijskega 
programa 1. stopnje na UP, kadar je njihovo število doseženih točk na maturi 
oziroma uspeh ob zaključku srednješolskega izobraževanja, višji  od povprečnega 
števila doseženih točk na maturi vseh maturantov v Republiki Sloveniji, ki so v istem 
letu opravili maturo.  Podatke o povprečnem številu doseženih točk na maturi vseh 
maturantov v Republiki Sloveniji pridobi skrbnik sklada od Državnega izpitnega 
centra, 

- študenti, ki se bodo ali so se vpisali v 1. letnike študijskih programov 2. ali 3. 
stopnje na UP kadar je njihova skupna povprečna ocena študija na predhodni 
stopnji, višja od skupne povprečne ocene vseh študentov njihove generacije (ista 
stopnja in isti študijski program), na predhodni stopnji študija na fakulteti, kjer so se 



  

predhodno izobraževali po veljavnih javno-izobraževalnih programih oziroma so imeli 
na predhodni stopnji študija povprečno oceno vsaj prav dobro (9). Študenti s 
povprečno oceno vsaj 8,5 se lahko vključijo v sklad tudi, če je njihova povprečna 
ocena nižja od skupne povprečne ocene vseh študentov njihove generacije, v kolikor 
odstopanje ne presega vrednosti 0,1, 
 

- študenti vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje na UP in absolventi, 
razen v prvi letnik, katerih povprečna ocena je višja od skupne povprečne ocene vseh 
študentov njihove generacije (isti letnik in isti študijski program) oziroma so imeli na 
predhodni stopnji študija povprečno oceno vsaj prav dobro (9). Študenti s povprečno 
oceno vsaj 8,5 se lahko vključijo v sklad tudi, če je njihova povprečna ocena nižja od 
skupne povprečne ocene vseh študentov njihove generacije, v kolikor odstopanje ne 
presega vrednosti 0,1.   
 

- kandidati, ki  so se prijavili za vpis ali so vpisani v katerikoli letnik kateregakoli 
študijskega programa na UP, z veljavnim statusom perspektivnega ali 
vrhunskega športnika, registrirani pri nacionalni ali tuji panožni športni zvezi in 
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih (»kandidati športniki«). Kandidat 
športnik lahko postane študent, ki se je prijavil za vpis  ali se je vpisal v 1. letnik 
študijskega programa 1. stopnje na UP, ne glede na srednješolski učni uspeh ter 
študent vpisan v 1. letnik študijskega programa 2. ali 3. stopnje na UP, v kolikor je 
njegova povprečna ocena na predhodni stopnji študija vsaj 7. Prav tako se v 
štipendijski sklad lahko vključi tudi študent vpisan v študijske programe 1., 2. ali 3. 
stopnje na UP in absolventi, v kolikor je njegova povprečna ocena v preteklem 
študijskem letu vsaj 7. 

 
V program sklada se ne morejo vključiti študenti, ki: 

- so zaposleni ali samozaposleni, 
- imajo status poslovodne osebe gospodarske družbe ali so direktorji zasebnega 

zavoda; 
- so vpisani v evidenco brezposelnih oseb, pri Zavodu RS za zaposlovanje. 

 
 
Prijava na javni poziv 

 

Pridobitev splošne štipendije 

Študenti in kandidati morajo svoj interes za vključitev v sklad za pridobitev splošne štipendije 
izraziti z vlogo oddano preko elektronskega obrazca na spletni strani 
(stipendije.kariernicenter.upr.si).  
 
Vlogi morajo biti obvezno priložena naslednja dokazila v elektronski obliki - skenirani 
originali:  

 potrdilo o vpisu v javno veljavni dodiplomski ali podiplomski študijski program na 
UP, 

 dokazila o predhodnem izobraževanju oziroma letniku študija (npr. maturitetno 
spričevalo, diploma o zaključku študija, povprečna ocena za letnik oziroma celoten 
študij, idr.), 

 izjava - soglasje študenta, da ni v rednem delovnem razmerju in da ni prijavljen pri 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot brezposelna oseba (Obrazec ŠTU-
1). 

 
Če želi študent uveljaviti točke iz naslednjih kategorij: znanje tujih jezikov, obštudijske 
dejavnosti ali mednarodno sodelovanje, mora k vlogi priložiti dokazila za uveljavljanje 
dodatnih točk na sledečih področjih:  

 dokazila o znanju tujih  jezikov, v kolikor študent uveljavlja točke iz znanja tujih 
jezikov (upošteva se tudi znanje jezika na maturitetni ravni in znanje jezika znotraj 
univerzitetnega izobraževanja),  



  

 dokazila o obštudijskih dejavnostih, v kolikor študent uveljavlja točke iz 
obštudijskih dejavnosti; 

 dokazila o mednarodnem sodelovanju (študijske izmenjave in ostale mednarodne 
izkušnje), v kolikor študent uveljavlja točke iz mednarodnega sodelovanja. 

 
Posamezno dokazilo se lahko uveljavlja v eni ali več kategorijah.  
 
Za pridobitev točk iz obštudijske dejavnosti in mednarodnih izkušenj se bodo upoštevala 
dokazila iz preteklih treh (3) let.  
 
Na dokazilih iz kategorij znanja tujih jezikov, obštudijske dejavnosti ali mednarodnih 
izkušenj,  mora študent v spletnem obrazcu obvezno poimenovati posamezno potrdilo 
oz. prilogo. 
 
Navedeni pogoji so določeni v 11. in 16. členu Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na 
Primorskem, ki je dostopen na spletni strani Univerze na Primorskem 
(https://www.upr.si/sl/resources/files//univerza/interni-akti/pravilnik-stipendijskega-sklada-up-
29092017.pdf). 
 
Pridobitev štipendije za športnike 

Študenti in kandidati morajo svoj interes za vključitev v sklad za pridobitev štipendije za 
športnike izraziti z vlogo oddano preko elektronskega obrazca na spletni strani 
(stipendije.kariernicenter.upr.si).  
 
Vlogi morajo biti obvezno priložena naslednja dokazila v elektronski obliki - skenirani 
originali.:  

 potrdilo o vpisu v javno veljavni dodiplomski ali podiplomski študijski program na 
UP, 

 dokazila o predhodnem izobraževanju oziroma letniku študija (npr. maturitetno 
spričevalo, diploma o zaključku študija, povprečna ocena za letnik oziroma celoten 
študij, idr.), 

 izjava - soglasje študenta, da ni v rednem delovnem razmerju in da ni prijavljen pri 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje kot brezposelna oseba (Obrazec ŠTU-1), 

 dokazila o veljavnem statusu perspektivnega ali vrhunskega športnika, registriranega 
pri nacionalni ali tuji panožni športni zvezi, 

 seznam pomembnejših športnih dosežkov, 

 motivacijsko pismo z razlago, kako bi kandidat kot štipendist zastopal Univerzo na 
Primorskem na pomembnih športnih tekmovanjih ter ostalih dogodkih. 
 

Navedeni pogoji so določeni v 11. in 16. členu Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na 
Primorskem, ki je dostopen na spletni strani UP. 
 
Postopek izbire 

V celoti izpolnjene vloge morajo biti preko elektronskega obrazca oddane do 
15.10.2017 do 23:59 ure. Javni poziv začne veljati 6.10.2017. 
 
OBVESTILO: Rok za oddajo vlog za vključitev v Štipendijski sklad UP se podaljša do 
20.10.2017 do 15h. 
 
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v oktobru 2017.  
 
Prepozne in nepravilno izpolnjene vloge se ne bodo upoštevale. 
 
Postopek odpiranja vlog je zaključen, ko komisija za odpiranje vlog zbere vse popolne vloge. 
O pravici do vključitve v sklad bo odločal Upravni odbor sklada.  
 
Študenti bodo o vključitvi v sklad pisno obveščeni najkasneje v enem mesecu od prejetja 
zadnje popolne vloge na javni poziv. 



  

 
Pri obravnavi in točkovanju vlog bodo komisije upoštevale veljavni Pravilnik štipendijskega 
sklada Univerze na Primorskem (objavljen na spletni strani UP, na naslednji povezavi:  
https://www.upr.si/sl/resources/files//univerza/interni-akti/pravilnik-stipendijskega-sklada-up-
29092017.pdf 
 
 
Dodatne informacije  

Dodatne informacije in pomoč pri oddaji vloge so na voljo v Kariernem centru Univerze na 
Primorskem, tel. številka 05/61 17 636 (vsak dan med 8.00 in 15.00 uro do poteka roka za 
oddajo vlog) ali na elektronskem naslovu kariernicenter@upr.si. 
 
 
 
 
 
 
                                                                               prof. dr. Dragan Marušič, 
                                                                               rektor Univerze na Primorskem                                
                                                                                
                                                                                                                                       
 
 
 
 
Priloge: 

- Izjava-soglasje (Obrazec ŠTU-1). 

mailto:kariernicenter@upr.si


  

 

 

 

 

                                                                                     

 

S O G L A S J E - I Z J A V A 

 

Podpisani/-a _______________________________ želim pridobiti štipendijo iz 

Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem in soglašam, da se v skladu s Pravilnikom 

Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem moji osebni podatki uporabljajo izključno za 

potrebe Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem. 

Izjavljam tudi, da: 

 nisem v zaposlen ali samozaposlen,  

 nimam status poslovodne osebe gospodarske družbe oziroma nisem direktor 

zasebnega zavoda, 

 nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. 

 

 

Podpis: __________________________ 

 

V ____________________, dne __________________ 

  

 

 


