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Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran (Uradni list RS, št. 96/2022) 

 

 
 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 

1. KAKO VEM, ALI IZPOLNJUJEM RAZPISNE POGOJE ZA PRIDOBITEV ANKARANSKE 

OBČINSKE ŠTIPENDIJE? 

Razpisne pogoje izpolnjuješ, če: 

- imaš status študent/ke in se v letnik vpisuješ prvič, 

- imaš status študent/ke in ponavljaš letnik iz opravičljivih zdravstvenih razlogov, starševstva, izjemnih 

družinskih in socialnih okoliščin, neizpolnjenih študijskih obveznosti zaradi višje sile, 

- imaš na dan objave razpisa za dodelitev štipendije in ves čas prejemanja štipendije stalno prebivališče v občini 

Ankaran, 

- si državljan/ka Republike Slovenije, 

- na dan oddaje vloge še nisi dopolnil/a 27 let, 

- nisi v delovnem razmerju, 

- ne opravljaš samostojne registrirane dejavnosti, 

- nisi družbenik/ca gospodarskih družb ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavodov, 

- nisi vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. 

 

2. ALI LAHKO ŠTIPENDIJO PREJEMAM TUDI ZA ŠTUDIJ V TUJINI? 

Da. Občina Ankaran dodeljuje štipendije dijakom in študentom, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini in 

izpolnjujejo pogoje iz Odloka o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran (Uradni list RS, št. 96/2022) 

in so navedeni v prejšnji točki. Mora pa izobraževanje v tujini potekati na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana 

za izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa. 

 

3. ALI BOM V PRIMERU PREJEMANJA ŠTIPENDIJE OBČINE ANKARAN LAHKO ŠE NAPREJ 

PREJEMAL/A DRŽAVNO ALI ZOISOVO ŠTIPENDIJO OZIROMA DRUGE ŠTIPENDIJE? 

Da. Štipendija Občine Ankaran je združljiva z ostalimi štipendijami in ne vpliva na njihovo prejemanje, prav tako 

pa se ti ni treba odreči drugim štipendijam v primeru prejemanja štipendije Občine Ankaran. 

 

4. ALI JE TA ŠTIPENDIJA NAMENJENA LE ŠTUDENTOM Z VISOKIMI OCENAMI IN 

TEKMOVALNIMI DOSEŽKI? 

Ne. Štipendija Občine Ankaran je edina štipendija v Sloveniji, ki je namenjena prav vsem študentkam in študentom 

ne glede na njihov učni oziroma študijski uspeh ali tekmovalne rezultate. Z učnim oziroma študijskim uspehom, 

dosežki na različnih področjih in družbeno angažiranostjo pa jo sam/a lahko višaš.  

  



 

5. KOLIKO TRAJA ŠTIPENDIJSKO OBDOBJE IN KAKO BOM ŠTIPENDIJO PREJEMAL/A? 

Štipendije ti bomo izplačevali mesečno, in sicer za obdobje enega koledarskega leta: med 1. 10. 2022 in 30. 9. 

2023. Štipendije se dodeljujejo za vsako študijsko leto posebej.  

Štipendijo boš na svoj transakcijski račun (TRR), odprt v Republiki Sloveniji, prejel/a najkasneje do 15. dne 

tekočega meseca za pretekli mesec. 

 

6. ALI MORAM ZA PREJEMANJE ŠTIPENDIJE IMETI SVOJ TRANSAKCIJSKI RAČUN? 

Da. Štipendijo boš lahko prejemal/a le na transakcijski račun (TRR), odprt v Sloveniji na TVOJE ime. Če 

transakcijskega računa še nimaš, ga moraš odpreti. 

 

7. ALI BOM MORAL/A ŠTIPENDIJO V PRIMERU ŠTUDIJSKEGA NEUSPEHA VRAČATI? 

Ne. Štipendije ti v primeru neuspeha ne bo treba vračati, v primeru prekinitve študija pa od prekinitve dalje ne 

boš več prejemal/a. 

 

8. KDAJ IN KJE LAHKO ODDAM VLOGO ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE ŠTUDENTOM? 

Oddaš jo lahko: 

- v pisarni za štipendije v Domu družbenih dejavnosti na Bevkovi 1, 6280 Ankaran – Ancarano, v prvem 

nadstropju (nad knjižnico), od 23. 9. do 7. 10. 2022, od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro,  

- s priporočeno pošto na naslov: Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran - Ancarano, s pripisom »za 

JR za štipendiranje študentov iz občine Ankaran za študijsko leto 2022/2023« ali 

- po elektronski pošti prek naslova stipendije@obcina-ankaran.si. 

 

9. ZAKAJ JE NAJBOLJE, DA VLOGO ODDAM OSEBNO V PISARNI ZA ŠTIPENDIJE? 

Ker boš lahko ob oddaji vloge z zaposlenkami občine sproti preveril/a, ali si vlogo ustrezno izpolnil/a in oddal/a 

ustrezna dokazila. 

Če nikakor ne moreš do pisarne za štipendije na Bevkovi 1, lahko informacije v zvezi z razpisom dobiš tudi preko 

elektronskega naslova stipendije@obcina-ankaran.si ali na telefonski številki: 051 288 721. 

 

10. KAJ VSE MORAM ODDATI, DA BO VLOGA OBRAVNAVANA? 

Da bo vloga obravnavana, jo moraš oddati pravočasno (najkasneje 7. 10. 2022) in na predpisanih 

obrazcih, in sicer moraš oddati: 

- izpolnjeno in podpisano VLOGO ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE in POTRDILO O VPISU oziroma O 

POGOJNEM VPISU* za študijsko leto 2022/2023 (če se boš šolal v tujini, moraš priložiti prevod listin v 

slovenski jezik), iz katerega je razviden kraj šolanja, 

- kopijo obeh strani TVOJE BANČNE KARTICE, iz katere je razvidna številka transakcijskega računa, na 

katerega se bo nakazovala štipendija, 

- kopijo dokumenta, iz katerega sta razvidna TVOJA DAVČNA ŠTEVILKA in TVOJ EMŠO. 

 

 

 

__________________ 

* V primeru pogojnega vpisa bomo pogodbo o štipendiranju sklenili ob izpolnitvi pogojev za redni vpis. 
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11. KJE NAJDEM OBRAZCE ZA VLOGO? 

Razpisna dokumentacija bo od 23. 9. 2022 dosegljiva na spletni strani Občine Ankaran: www.obcina-ankaran.si, 

lahko pa jo prevzameš tudi v pisarni za štipendije v 1. nadstropju Doma družbenih dejavnosti, Bevkova 1, soba 

5, od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro. 

 

12. KAJ MORAM PRILOŽITI VLOGI, ČE ŽELIM UVELJAVLJATI ŠTUDIJSKI USPEH? 

Priložiti moraš: 

- kopijo SPRIČEVALA ZADNJEGA ŠOLSKEGA LETA študenta, ki se vpisuje v 1. letnik fakultete oziroma 

POTRDILO O OPRAVLJENIH IZPITIH PRETEKLEGA LETNIKA IZOBRAŽEVANJA študenta, iz katerega 

so razvidne ocene opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu (študenti, ki se izobražujejo v tujini, morajo 

priložiti prevod listin v slovenski jezik).  

 

Pri študentu se povprečna zaključna ocena določi, tako da se izračuna povprečje ocen opravljenih izpitov v 

preteklem študijskem letu (to je od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta) oziroma šolskem letu, ko se 

prvič vpisuje v 1. letnik fakultete. Se pa v povprečje ocen ne prišteva ocen, ki jih je študent pridobil z višanjem 

ocen predmetov iz predhodnih letnikov študija. 

 

Če so ocene pridobljene v tujini in jih ni mogoče enačiti oziroma primerjati z ocenami, kot jih urejajo predpisi 

Republike Slovenije s področja šolstva, študent predloži uradno potrdilo pristojne ustanove o načinu ocenjevanja, 

na katerem ta navede vse možne ocene, vse pozitivne ocene in razpon posamezne ocene, če ta ni linearen. Občina 

na podlagi tega potrdila in potrdila o uspehu posamezno oceno pretvori v slovenski ocenjevalni sistem in izračuna 

povprečno oceno. 

 

13. KAJ MORAM PRILOŽITI VLOGI, ČE ŽELIM UVELJAVLJATI IZJEMNE DOSEŽKE? 

Za izjemne dosežke na posameznem področju štejejo dokazila pridobljena v obdobju dveh let pred datumom 

vloge. Priložiti moraš: 

- dokazila oziroma potrdila o izjemnih dosežkih in priznanjih na posameznem področju, izdana s strani institucije 

oziroma odgovorne osebe,  

- potrdila o uspehih na državnem ali mednarodnem tekmovanju, 

- bibliografijo objavljenih del,  

- potrdila o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, 

- dokazila o uspehu na maturi (če si zlati/a maturant/ka),  

- dokazila o dokončanju dveh letnikov v enem šolskem oziroma študijskem letu, 

- dokazila o priznanjih in nagradah pridobljenih oziroma tekmovanjih regijskega ali lokalnega pomena,  

- dokazila o udeležbi na programih Erasmus+,  

- dokazila o vpisu na vzporedni študij. 

 

14. KAJ MORAM PRILOŽITI VLOGI, ČE ŽELIM UVELJAVLJATI DRUŽBENO ANGAŽIRANOST? 

Korekcijske količnike znotraj meril družbene angažiranosti (krvodajalstvo, gasilstvo in prostovoljstvo) lahko 

uveljavljaš le enkrat. 

Če si KRVODAJALEC/KA in si v enem letu vsaj dvakrat daroval/a kri, moraš priložiti potrdilo o darovanju. 

Če si AKTIVNI/A GASILEC/KA, moraš priložiti potrdilo o opravljenem aktivnem gasilstvu skupaj s številom 

opravljenih ur. 

Če si PROSTOVOLJEC/KA na drugih področjih, moraš priložiti potrdilo nevladne organizacije ali druge pravne 

osebe o opravljenem prostovoljskem delu skupaj s številom opravljenih ur.  

 

15. KAJ MORAM PRILOŽITI VLOGI, ČE ŽELIM UVELJAVLJATI ODDALJENOST KRAJA 

ŠTUDIIJA IN/ALI VRSTO NASTANITVE V ŠTUDENTKSEM DOMU ALI NAJEMNIŠKEM 

STANOVANJU ZA POTREBE ŠTUDIJA? 

Priložiti moraš kopijo POTRDILA O SPREJEMU in/ali NASTANITVENE POGODBE S ŠTUDENTSKIM DOMOM oziroma 

NAJEMNE POGODBE, iz katerih je razvidna oddaljenost kraja študija od tvojega naslova stalnega bivanja oziroma, 

da boš med študijskim letom 2022/23 prebival/a v nastanitvi, ki je od Ankarana oddaljena več kot 70 km. 

http://www.obcina-ankaran.si/


 

 

16. KAKO UVELJAVLJAM DODATEK ZA POSEBNE POTREBE? 

Vlogi moraš priložiti kopijo odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike 

Slovenije za zaposlovanje ali odločbe o usmeritvi v prilagojen program vzgoje in izobraževanja. 

 

17. KATERA DEFICITARNA PODROČJA SE UPOŠTEVAJO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023? 

Deficitarna področja za štipendiranje študentov za študijsko leto 2022/2023 so: 

zdravnik, zobozdravnik, zdravstvena nega, fizioterapevt, farmacevt, učitelj, vzgojitelj, arhitekt, logoped, 

defektolog, inženirji elektronike, inženirji elektrotehnike, inženirji gradbeništva, inženirji kemije, živilstva, 

inženirji strojništva, računalništvo in informatika. 

 

18. KDAJ BOM OBVEŠČEN/A, ALI SEM BIL/A NA JAVNEM RAZPISU USPEŠEN/NA? 

O izidu javnega razpisa te bomo obvestili v roku 8 dni po sprejeti odločitvi z odločbo. Če se boš na odločbo želel/a 

pritožiti, boš to lahko storil/a v roku 8 dni. Po izteku roka za pritožbo boš v podpis prejel/a 3 izvode pogodbe o 

štipendiranju za leto 2022/2023. Če pa si še mladoleten/na bo poleg tebe pogodbo podpisal tudi tvoj zakoniti 

zastopnik (starši, skrbniki). 

 

19. V KATERIH PRIMERIH LAHKO ŠTIPENDIJO IZGUBIM? 

Pravico do štipendije izgubiš, če: 

- ne izpolnjuješ več pogojev za pridobitev štipendije iz točke 1., 

- po svoji volji ali krivdi prekineš izobraževanje, 

- navajaš neresnične podatke, 

- se zaposliš, izgubiš status študenta, pridobiš status zasebnika ali samostojnega podjetnika, 

- odstopiš od pogodbe o štipendiranju, 

- spremeniš stalno prebivališče na naslov izven občine Ankaran. 

Vsako spremembo, ki lahko vpliva na prejemanje štipendije, moraš najkasneje v petnajstih dneh od njenega 

nastanka sporočiti Občini Ankaran. 

 

20. ALI LAHKO VSE POSTOPKE PRIJAVE NA RAZPIS ZA ANKARANSKO OBČINSKO 

ŠTIPENDIJO OPRAVIM SAM/A? 

Seveda! Postopki izpolnitve obrazcev in predložitev dokazil so enostavni. Za kakršno koli pomoč pri razumevanju 

razpisne dokumentacije pa smo ti na voljo. 

 

___________________________ 

 

 

Za vsa ostala vprašanja so ti v pisarni za štipendije v Domu družbenih dejavnosti na Bevkovi ulici 1 

oz. na telefonu 051 288 721 na razpolago sodelavke občinske uprave.  

Dobrodošel/la in veliko študijskih uspehov v novem študijskem letu! 

 

 


