
141 
 

15 
OBČINA SVETA ANA 

       Občinski svet 

 
 
Številka:  01111-02/2012 
Datum:  04.04.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVILNIK 

O NAGRADAH OSNOVNOŠOLCEM TER DIJAKOM IN 

ŠTUDENTOM V OBČINI SVETA ANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:   Ţupan Občine Sveta Ana 
 

GRADIVO PRIPRAVIL:  Urad Občinske uprave 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10) in 15. člena Statuta Občine Sveta 

Ana (MUV, št. 39/2010, 107/2010) Občinski svet Občine Sveta Ana, na današnji 7. 

redni seji sprejme Pravilnik o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom, v 

predloţeni obliki.   
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10) in 15. člena Statuta Občine Sveta 

Ana (MUV, št. 39/2010, 107/2010) je Občinski svet Občine Sveta Ana, na 7. redni 

seji, dne 4. aprila 2012 sprejel 

 

 

P R A V I L N I K  

o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom Občine Sveta Ana 

 

 

1. člen 

S tem pravilnikom se določajo način, pogoji in postopek za dodeljevanje nagrad 

osnovnošolcem, dijakom in študentom Občine Sveta Ana za doseţene 

nadpovprečne učne rezultate. 

 

2. člen 

Sredstva za nagrade osnovnošolcem se zagotovijo v proračunu Občine Sveta Ana. 

Finančne nagrade za dijake in študente se prosilcem dodelijo na podlagi 

vsakoletnega javnega razpisa in se zagotovijo v proračunu Občine Sveta Ana. 

 

 

3. člen 

Osnovnošolcem, ki obiskujejo Osnovno šolo Sveta Ana ter so dosegli odličen uspeh 

v vseh razredih osnovne šole, se podeli knjiţna ali druga nagrada. 

 

Dijakom in študentom, ki imajo stalno prebivališče v Občini Sveta Ana se podelijo 

finančne nagrade, do katerih upravičenost se ugotavlja na podlagi prijave na javni 

razpis. 

 

4. člen 

Pogoji za podelitev denarnih nagrad: 

 

za dijake: 

 stalno prebivališče v Občini Sveta Ana, 

 status dijaka (niso v delovnem razmerju), 

 da ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika,  

 da obiskujejo štiriletni strokovni ali gimnazijski program, 

 opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti za letnik za katerega dajejo vlogo ali 

doseţeno priznanje zlatega maturanta, 

 doseţena povprečna ocena vseh predmetov najmanj 4,70 ali več, 

 da je dijak prvič vpisan v letnik, za katerega daje nagrado. 

 

za študente dodiplomskega študija: 

 stalno prebivališče v Občini Sveta Ana, 
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 status rednega študenta (niso v delovnem razmerju), 

 da ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika, 

 da obiskujejo visokošolski strokovni ali univerzitetni program, 

 da je letnik za katerega se vlaga vloga bil opravljen v enem študijskem letu,  

 da študent letnika ni ponavljal, ni pavziral ali se vpisoval v višji letnik pogojno, 

 opravljeni vsi izpiti po predmetniku in opravljene vse obveznosti za letnik (samo 

pogoji za vpis v višji letnik ne zadostujejo), 

 doseţena povprečna ocena najmanj 9,00 ali več. 

 

 

za študente podiplomskega študija: 

 stalno prebivališče v Občini Sveta Ana, 

 zaključen magistrski ali doktorski študij, 

 doseţena povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti, vključno z oceno 

magistrske naloge ali doktorske disertacije znaša 9,1 ali več, 

 vse obveznosti študija morajo biti opravljene v predpisanem roku, ki je določen s 

strani fakultete, brez podaljševanj študentskega staleţa. 

 

 

5. člen 

Višina denarne nagrade: 

 

dijaki 4-letnega strokovnega programa: 

 za doseţeno povprečno oceno 4,70 ali več je višina denarne nagrade 50 točk, 

 za zlate maturante je višina denarne nagrade 55 točk,  

 

dijaki 4-letnega gimnazijskega programa: 

 za doseţeno povprečno oceno 4,70 ali več je višina denarne nagrade 60 točk, 

 za zlate maturante je višina denarne nagrade 65 točk,  

 

Dijak zaključnega letnika lahko kandira za nagrado na podlagi doseţene povprečne 

ocene v zadnjem letniku ali za nagrado zlatega maturanta. Nagradi se med seboj 

izključujeta in ju dijak ne more dobiti hkrati. 

 

študenti dodiplomskega študija: 

 

Visokošolski strokovni program: 

 za doseţeno povprečno oceno od 9,00 do 10 je višina denarne nagrade 70 točk, 

 Za opravljeno diplomo ocenjeno z oceno 10 je višina denarne nagrade v 

vrednosti 75 točk. 

 

Visokošolski univerzitetni program: 

 za doseţeno povprečno oceno od 9,00 do 10 je višina denarne nagrade 80 točk, 
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 Za opravljeno diplomo ocenjeno z oceno 10 je višina denarne nagrade v 

vrednosti 85 točk. 

 

Študent zaključnega letnika lahko kandidira za nagrado na podlagi doseţene 

povprečne ocene v zadnjem letniku ali za nagrado za opravljeno diplomo, ocenjeno z 

oceno 10. Nagradi se med seboj izključujeta in ju študent ne more dobiti hkrati. 

 

Če je tema diplomske naloge študenta vezana na območje Občine Sveta Ana in le ta 

kandidira za denarno nagrado na podlagi opravljene diplome, se k višini denarne 

nagrade prišteje še dodatnih 5 točk. 

 

 

Študenti podiplomskega študija (magistrski in doktorski študij) 

 Za povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti na magistrskem študiju, 

vključno z oceno magistrske naloge, ki znaša 9,10 ali več je višina denarne 

nagrade 90 točk. 

 Za povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti na doktorskem študiju, vključno 

z oceno doktorske disertacije, ki znaša 9,10 ali več je višina denarne nagrade 95 

točk. 

 

Če je tema magistrske naloge ali doktorske disertacije vezana na območje 

Občine Sveta Ana, se k višini denarne nagrade prišteje še dodatnih 5 točk. 

 

 

6. člen 

Vrednost točke določi Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana na podlagi 

ugotovljenega skupnega števila točk iz števila popolnih vlog in višine razpisanih 

finančnih sredstev v posameznem letu.  

 

7. člen 

Javni razpis pripravi in objavi občinska uprava Občine Sveta Ana. Objava javnega 

razpisa mora vsebovati zlasti: 

 

 naziv in sedeţ občine, 

 pravno podlago za izvedbo javnega razpisa, 

 navedbo osnovnih pogojev in meril za kandidiranje na javnem razpisu, 

 študijsko leto za katero se dodeljujejo nagrade, 

 višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, 

 rok, do katerega morajo biti predloţene vloge za dodelitev sredstev,  

 obvezne priloge k obrazcu, 

 datum odpiranja vlog za dodelitev finančnih nagrad, 

 rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa, 

 kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo. 



145 
 

8. člen 

Prijavo na javni razpis skupaj z zahtevanimi prilogami oddajo prosilci v pisni obliki na 

predpisanem obrazcu, ki ga oblikuje občinska uprava, do roka določenega v javnem 

razpisu.  

 

9. člen 

Podrobnejša merila in pogoji za dodelitev denarnih nagrad se določijo v vsakoletno 

objavljenem javnem razpisu. 

 

10. člen 

O popolnih prijavah na razpis odloča Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta 

Ana. Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in 

pogojev. Na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejemnikov finančnih nagrad in ga 

predloţi ţupanu. 

 

Sklep o višini denarne nagrade izda občinska uprava, na podlagi predloga komisije. 

Zoper sklep je moţno podati ugovor ţupanu Občine Sveta Ana v roku 8 dni od 

prejema sklepa. O ugovoru odloči ţupan v roku 30 dni od prejema ugovora. Odločitev 

ţupana je dokončna. 

 

11. člen 

V primeru, da se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno nagrado na podlagi 

neresničnih podatkov ali priloţenih laţnih potrdil oz. dokazil ali v nasprotju z 

določbami tega pravilnika, je prejeto denarno nagrado dolţan vrniti v celoti skupaj z 

zamudnimi obrestmi v roku enega leta od dneva, ko mu je bila denarna nagrada 

izplačana. 

 

12. člen 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so 

uporabljeni kot nevtralni za moške in ţenske. 

 

 

13. člen 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku 

Štajerske in Koroške regije. S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Odlok o 

priznanjih in nagradah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS št. 106/2003). 

 

 

Številka: 01111-02/2012 

Datum: 04.04.2012 

  Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inţ. gr. 

ţupan 
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OBRAZLOŢITEV 

 

 

Pravna podlaga za sprejem Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in 

študentom je 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10) in 15. člen Statuta Občine 

Sveta Ana (MUV, št. 39/2010, 107/2010). 

 

Občina Sveta Ana je leta 2003 sprejela Odlok o priznanjih in nagradah v Občini 

Sveta Ana, ki med drugim ureja tudi področje nagrad osnovnošolcem ter dijakom in 

študentom. Na podlagi določil tega odloka, je občinska uprava vsako leto pripravila 

javni razpis, na katerega se je iz leta v leto prijavilo vse več dijakov in študentov. 

Komisija za priznanja in nagrade, ki prispele vloge tudi obravnava, je predlagala, da 

je potrebno zvišati povprečno oceno tako dijakov in študentov ter da je potrebno 

natančneje določiti pogoje za pridobitev finančne nagrade. Iz tega izhajajo tudi 

razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben. 

Poglavitne novosti, ki jih prinaša pravilnik so: 

 Pogoj za prijavo na razpis za dijake je doseţena povprečna ocena najmanj 4,7 

(prej: 4,6), pri študentih pa 9,00 (prej. 8,6), 

 Na razpis se imajo moţnost prijaviti tudi zlati maturantje, 

 Dodatne točke in s tem večjo finančno nagrado lahko pridobijo tisti študenti, 

katerih tema diplomske naloge se navezuje na območje Občine Sveta Ana, 

 Na razpis se lahko prijavijo  tudi študentje podiplomskega študija (magisterij, 

doktorat), 

 pogoji za prijavo na razpis so natančneje opredeljeni, prav tako kriteriji za 

določitev točk, ki določajo znesek posamezne finančne nagrade. 

Predlog pravilnika tako natančneje določa način, pogoje in postopek za dodeljevanje 

nagrad osnovnošolcem ter dijakom in študentom za doseţene nadpovprečne učne 

rezultate.  

Z dnem uveljavitve tega Odloka bo prenehal veljati Odlok o priznanjih in nagradah v 

Občini Sveta Ana (Uradni list RS 106/2003). 

 

Obrazloţitev zapisala:  

Petra Golob, dipl. ekon. 

 


