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Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 
94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,) in 16. 
čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), je 
Občinski svet na 7. redni seji, dne 1. septembra 2011, sprejel 

P R AV I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih 

nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij  
v Slovenskih goricah

1. člen
V Pravilniku o finančnih nagradah dijakom in študentom Ob-

čine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 23/08, v nadaljevanju 
Pravilnik) se 4. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Pravico do finančne nagrade lahko uveljavljajo dijaki, ki so 
uspešno zaključili 4-letni strokovni program ali gimnazijo in štu-
dentje, ki so uspešno zaključili dodiplomski (visokošolski stro-
kovni in univerzitetni program) oz. podiplomski študij ter dijaki in 
študentje, ki izkazujejo intelektualno ali umetniško nadarjenost, če:
- imajo stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah;
- izkazujejo intelektualno, umetniško nadarjenost oz. na po-

sameznem področju dosegajo izjemne rezultate in občina po 
tovrstnem znanju izraža interes;

- niso v delovnem razmerju, 
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samo-

stojnega podjetnika.«

2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Študent je upravičen do finančne nagrade po tem pravilniku, če:

- z diplomsko oz. magistrsko nalogo zaključi visokošolski stro-
kovni program oz. prvo bolonjsko stopnjo in doseže povprečno 
oceno najmanj 8,50 v vseh letnikih študija, v višini 300,00 €.

- z diplomsko oz. magistrsko nalogo zaključi univerzitetni pro-
gram oz. 2. bolonjsko stopnjo in doseže povprečno oceno naj-
manj 8,50 v vseh letnikih študija, v višini 400,00 €.«

3. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 
Če je glavna tema diplomske oz. magistrske naloge študenta 

vezana na območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, znaša finanč-
na nagrada 350,00 €.

4. člen
V ostalem besedilu ostaja Pravilnik nespremenjen in kot tak 

v veljavi. 

5. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.
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