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Mladim Občina Ankaran stoji ob strani   
 

Ankaran, 14. junij 2022 – Občinski svet Občine Ankaran je na svoji 26. redni seji sprejel Odlok o 

štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran. Gre za unikum v slovenskem prostoru, saj 
novi odlok o štipendiranju širi krog upravičencev na vse dijake in študente ne glede na njihov 

učni uspeh in hkrati s širokim naborom meril spodbuja mlade, da si prizadevajo za boljše ocene, 

se vključujejo v šport, umetnost, prostovoljstvo in druge aktivnosti. Občina želi na ta način 
spodbujati izobraževanje, povečati dostopnost in dosegati višje ravni izobrazbe, izboljšati 

zaposljivost ter aktivno vključevanje mladih v lokalno okolje. Prvi razpis za pridobitev štipendije 
Občine Ankaran bo objavljen ob začetku novega šolskega oziroma študijskega leta. 

 

Na svoji 26. redni seji občinskega sveta Občine Ankaran, dne 13. 6. 2022, je občinski svet sprejel Odlok o 
dopolnitvah in spremembah Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič, s katerim je izboljšal dosedanji 

odlok predvsem na področju razvojno varstvenih usmeritev, varstvenih režimov in pravil upravljanja, 
upravljanja in načrta upravljanja ter nadzora. Sprejel je tudi Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih 

priključkov na javno kanalizacijsko omrežje. Za dosego pozitivne stimulacije priključevanja 
stanovanjskih objektov na javno kanalizacijsko omrežje oz. zagotovitev 98% pokritosti bo Občina Ankaran 

namenila sredstva za subvencioniranje izgradnje hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Občini 

Ankaran v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na 
območju aglomeracije Hrvatini v času gradnje novega javnega omrežja. Subvencionirana bo izgradnja 

kanalizacijskega priključka od objekta upravičenca do priključka na javno kanalizacijsko omrežje.  
 

Občinski svet je potrdil predlog Soglasja k osnutku menjalne pogodbe med Ministrstvom za 
obrambo in Občino Ankaran, s katero se pogodbeni stranki dogovorita o zamenjavi nepremičnin tako, da 

Republika Slovenija izroči, Občina Ankaran pa prevzame v last in posest zemljišče s parc. št. 1224/1, k.o. Oltra, 
Občina Ankaran izroči, Republika Slovenija pa prevzame v last in posest zemljišče s parc. št. 729/1, k.o. 

Ankaran. Po izvedeni menjavi lahko obe pogodbeni stranki pristopita k udejanjanju svojih dolgoročnih razvojnih 

načrtov. Občina si je s predmetnim menjalnim poslom zagotovila dodatnih več kot 12.000 m2 površin na 
območju športnorekreacijskega parka Sveta Katarina. 
 

Prav tako je bil sprejet predlog Soglasja k sodni poravnavi z družbo Grafist d.o.o. S predmetno sodno 

poravnavo so razrešena vsa vprašanja in spori med OA in Grafistom d.o.o., ki izvirajo iz naslova stavbnih pravic 
na opredeljenih območjih, ki jih je Grafistu d.o.o. podelila še Mestna občina Koper. S poravnavo Občina 

Ankaran pridobi nepremičnine v posest in proste bremen, kar ji bo omogočilo izvedbo projektov, kot so ureditev 
Železniške ceste ter bo RS (v njihovem imenu Luki Koper d.d.) omogočila ureditev t.i. Ankaranskega obrobnega 

kanala, vključno z mostovi čez kanal, kar je tudi v interesu Občine Ankaran. 
 

Po predstavitvi kandidata je občinski svet potrdil skupnega kandidata Občine Ankaran in Mestne 
občine Koper, Boruta Škabarja, za predstavnika lokalne skupnosti v Nadzornem svetu družbe Luka Koper, 

d.d. Občini bosta tako imeli skupnega predstavnika, ki bo v nadzornem svetu družbe zastopal interese obeh 

lokalnih skupnosti.    
 

Odlok o štipendiranju Občine Ankaran - unikum v slovenskem prostoru  
 

Najpomembnejši akt 26. redne seje občinskega sveta je bil sprejem predloga Odloka o štipendiranju 
dijakov in študentov iz občine Ankaran v drugem branju (v prvem branju je bil predmetni odlok sprejet 

že na predhodni seji, 17. 5. 2022).   
 

Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran je bil pripravljen z željo po spodbujanju 
izobraževanja, povečanju dostopnosti in doseganju višje ravni izobrazbe, izboljšanju zaposljivosti ter aktivnemu 

vključevanju mladih v lokalno okolje. Občina z odlokom želi podpreti vse mlade in jim ponuditi enako izhodišče, 
finančno dostopnost do šole oz. fakultete ne glede na oddaljenost od doma in možnost višanja končnega 

zneska štipendije v skladu z merili, ki pa vključujejo različna področja: od učnega uspeha in izjemnih dosežkov 

do deficitarnosti izobraževalnega področja, družbene angažiranosti in kraja ter vrste nastanitve.  
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Vrednost štipendijskega sklada ocenjena na približno 250.000 evrov  
 

Vsakemu dijaku in študentu, ki se prijavi na razpis in izpolnjuje pogoje za pridobitev štipendije, pripada osnovna 
štipendija, ki je določena v točkah za štipendijo (TZŠ). Za dijake znaša 10 TZŠ, za študente pa 15 TZŠ. Vrednost 

TZŠ v evrih za tekoče leto predpiše župan glede na razpoložljiva sredstva, namenjena štipendiranju, sprejeta 

v proračunu za tekoče leto, in ne sme biti nižja od 1 EUR. Osnovno štipendijo, ki za dijake znaša 10 evrov, za 
študente pa 15 evrov, si dijaki in študenti nato lahko zvišajo na podlagi meril za ocenjevanje uspeha, dosežkov 

in njihovega družbenega angažiranja, izraženih s korekcijskimi količniki. Tako lahko štipendija za študenta 
znaša tudi do 360 evrov. Primer izračuna štipendij za dijake in študente je v prilogi.  
 

Občina Ankaran, v kateri je približno sto dijakov in sto študentov, bo za štipendije namenila okvirno 250.000 

evrov letno. Štipendije bodo dijaki in študenti prejemali vse leto, torej vseh 12 mesecev. Pomembni prednosti 
štipendij Občine Ankaran sta tudi dejstvi, da je združljiva z vsemi drugimi štipendijami ter da štipendije 

v primeru nedokončanosti letnika upravičencu ne bo treba vračati.  

 
Do višje štipendije z lastnim trudom in odgovornostjo   
 

Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran je unikum v slovenskem prostoru, saj širi 

krog upravičencev na vse dijake in študente ne glede na njihov učni uspeh in hkrati s širokim 
naborom meril spodbuja mlade, da si prizadevajo za boljše ocene, se vključujejo v šport, 

umetnost, prostovoljstvo in druge družbeno odgovorne aktivnosti. Štipendijo si dijaki in študenti 
namreč oblikujejo sami s trudom in odgovornostjo, ki ju vložijo v izobraževanje, prostočasne dejavnosti, 

prostovoljstvo, krvodajalstvo, gasilstvo in drugo družbeno koristno delo. Odlok predvideva tudi dodatek za 
štipendiste s posebnimi potrebami. Merila so ovrednotena s korekcijskimi količniki, in sicer za učni oziroma 

študijski uspeh predhodnega letnika izobraževanja, izjemne dosežke (šport, znanost, umetnost ipd.), 

deficitarnost poklicev ali izobrazbe, za katero se šolajo, družbeno angažiranost (prostovoljstvo, gasilstvo, 
krvodajalstvo) in kraj šolanja oziroma študija (oddaljenost od doma), vrsto nastanitve v času izobraževanja 

(najemniško stanovanje, študentski in dijaški dom za potrebe študija več kot 70 km od doma).  
 
 

Zadovoljstvo nad sprejetim odlokom, ki izkazuje visoko podporo mladim, je župan Gregor Strmčnik strnil 
rekoč: »Bogastvo skupnosti se ne meri zgolj s kazalniki razvitosti in s potenciali razvojnih 
možnosti, temveč tudi s stopnjo in ravnjo izobraženosti, torej z znanjem. V Ankaranu nismo 
bogati zaradi kakovostnega občinskega prostorskega načrta, dragocenih obmorskih parcel, 
zaščitenega Debelega rtiča in priobalnega pasu ter lepega morja, kot tudi ne zaradi stabilnih 
proračunskih prihodkov. Kot družba nas bogatijo korektni in spoštljivi medsebojni človeški 
odnosi, skrb za šibkejše in pozornost do drugačnih. Predvsem pa nas bogatijo naša skupna znanja 
in spoznanja. Zato načrtno vlaganje v širjenje znanja in v lajšanje dostopnosti do 
izobraževalnega procesa ni zgolj plemenito početje - vlaganje v znanje v Ankaranu razumemo 
kot našo dolžnost. Mladi se bodo s sodobnimi izzivi človeštva, tako na lokalni kot tudi na globalni 
ravni, lahko spopadli le kot razmišljujoča in visoko izobražena družba s kakovostnim znanjem. 
Mladim Občina Ankaran stoji ob strani. Dijakom in študentom na njihovi poti do znanj in spoznanj 
iskreno želimo vse dobro, zagotovljene štipendije pa naj jim na tej pomembni poti vsaj nekoliko 
pomagajo.« 
 

 
Prvi razpis za pridobitev štipendije Občine Ankaran bo objavljen ob začetku novega šolskega oziroma 

študijskega leta. 
 

 
 
Barbara Švagelj       Gregor Strmčnik 

PODŽUPANJA          ŽUPAN 
         

   

 

 
 

 

 
 
PRILOGA:   Primer izračuna štipendij Občine Ankaran za dijake in študente  
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Priloga 1:   Prikaz primerov izračuna štipendij Občine Ankaran 
 
 
 

 

Dijak A 

 
povprečna ocena: 3,6 (korekcijski količnik = 2,5); prostovoljsko delo v občini (korekcijski količnik = 1,3) 

Izračun: 10 TZŠ x (∑(2,5 + 1,3)) x vrednost TZŠ = 10 x 3,8 x 1 = 40 EUR/mesec. 
 

Dijak B 

 
povprečna ocena: 4,7 (korekcijski količnik = 4); zlato priznanje na tekmovanju iz ang. jezika (korekcijski 

količnik = 4); aktivno članstvo v gasilskem društvu (korekcijski količnik = 1,5);  
Izračun: 10 TZŠ x (∑(4 + 4 + 1,5)) x vrednost = 10 x 9,5 x 1 = 95 EUR/mesec. 

 

 
Študent A  

 
povprečna ocena: 7,1 (korekcijski količnik = 3,5); študij v LJ (pot: korekcijski količnik = 4); najemniško 

stanovanje v Ljubljani (korekcijski količnik = 5);  

Izračun: 15 TZŠ x (∑(3,5 + 4 + 5)) x vrednost = 15 x 12,5 x 1 = 187,5 EUR/mesec. 
 

Študent B  
 

povprečna ocena: 9,5 (korekcijski količnik = 6); zlati maturant (korekcijski količnik = 6); aktivna udeležba na 
mednarodnem kongresu (korekcijski količnik = 5); študij v LJ (pot korekcijski količnik = 4); študentski dom 

(korekcijski količnik = 3);  

Izračun: 15 TZŠ x (∑(6 + 6 + 5 + 4 + 3)) x vrednost = 15 x 24 x 1 = 360 EUR/mesec. 
 

 
 


