Na podlagi 140. čl. Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06), 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2) in 16. čl.
Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007), je Občinski svet na 14.
redni seji, dne 09.10.2008, sprejel

PRAVILNIK
O FINANČNIH NAGRADAH
DIJAKOM IN ŠTUDENTOM
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji in postopek za dodeljevanje finančnih nagrad
dijakom in študentom občine Sv. Jurij v Slov. goricah za izjemne dosežke iz občinskega
proračuna.
2. člen
Finančne nagrade iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se prosilcem dodelijo na
podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Zagotovijo se vsako leto do višine, določene v
proračunu.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
3. člen
Finančne nagrade se dodelijo za stimulacijo dijakov in študentov, ki imajo stalno prebivališče
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Finančne nagrade se dodelijo na podlagi dveh alternativno določenih kriterijev:
- doseganju nadpovprečnih rezultatov pri pridobivanju osnovne izobrazbe;
- izkazu intelektualne ali umetniške nadarjenosti ali dosegu izjemnih rezultatov na določenem
področju.
4. člen
Pravico do finančne nagrade lahko uveljavljajo dijaki, ki so uspešno zaključili 4-letni
strokovni program ali gimnazijo in študentje, ki so uspešno zaključili dodiplomski
(visokošolski strokovni in univerzitetni program) 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 posameznem področju
dosegajo izjemne rezultate in občina po tovrstnem znanju izraža interes;
- niso v delovnem razmerju,
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika.

5. člen
V primeru mladoletnosti dijaka, ki uveljavlja pravico do finančne nagrade, ga v postopku
dodeljevanja finančnih nagrad zastopa njegov zakoniti zastopnik. Finančna nagrada pa se
nakaže na transakcijski račun dijaka.
Vsi, ki so upravičeni do uveljavljanja finančne nagrade in le-to uveljavljajo, podajo izjavo, da
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah dovoljujejo pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc za
potrebe javnega razpisa.
III. POSTOPEK
6. člen
Javni razpis objavi občinska uprava na spletnih straneh in oglasni deski občine po sprejemu
proračuna za tekoče leto.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
- naziv in sedež občine,
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- navedbo osnovnih pogojev in meril za kandidiranje na javnem razpisu,
- višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, ki ne sme biti
krajši od 30 dni,
- 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.
7. člen
Prijavo na javni razpis oddajo prosilci na obrazcu, ki ga oblikuje občinska uprava, do roka
določenega v javnem razpisu. Prijavi mora biti priloženo:
- dokazilo o doseženem uspehu na poklicni oz. splošni maturi oz. o diplomiranju,
- dokazilo o učnem uspehu v zadnjem opravljenem letniku,
- potrdilo ali priznanje o izjemnih dosežkih,
- izjava iz 3. in 4. alineje 4. čl. tega pravilnika
- izjava iz 2. odst. 5. čl. tega pravilnika.
IV. MERILA IN POGOJI ZA DODELITEV FINANČNE NAGRADE
A) NADPOVPREČNI REZULTATI PRI PPRIDOBIVANJU OSNOVNE IZOBRAZBE
8. člen
Dijak je upravičen od finančne nagrade po tem pravilniku, če:
- na poklicni maturi doseže najmanj 19 točk za kar prejme 100,00 € finančne nagrade,
oz. če pridobi naziv »zlati maturant«, za kar prejme finančno nagrado v višini 150,00
€.
-

na splošni maturi doseže najmanj 27 točk ali za kar prejme finančno nagrado v višini
150,00 € oz. če pridobi naziv »zlati maturant«, za kar prejme finančno nagrado v višini
200,00 €.

9. člen
Študent je upravičen do finančne nagrade po tem pravilniku, če:
- z diplomo zaključi visokošolski strokovni program in doseže povprečno oceno
najmanj 8,50 v vseh treh letnikih študija, v višini 300,00 €.
- z diplomo zaključi univerzitetni program in doseže povprečno oceno najmanj 8,50
v vseh štirih letnikih študija, v višini 400,00 €.
10. člen
Če je glavna tema diplomske naloge študenta vezana na območje Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah, znaša finančna nagrada 350,00 €.
Finančne nagrade in prvega odstavka tega člena študent ne more uveljavljati, če že uveljavlja
pravico do finančne nagrade iz 9. čl. tega pravilnika.
B) IZKAZ INTELEKUTUALNE ALI UMETNIŠKE NADARJENOSTI ALI
DOSEŽEK IZJEMNIH REZULTATOV
11. člen
Dijaki in študentje, ki zraven rednega šolanja izkazujejo še intelektualno ali umetniško
nadarjenost ali dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih se nagradijo s finančno
nagrado, v višini 250,00 €.
Upoštevajo se dosežki na različnih področjih:
- na področju športa;
- na področju kulture;
- na področju znanosti;
- na področju umetnosti in
- drugo.
12. člen
Podrobnejša merila in pogoji se določijo v vsakoletno objavljenem javnem razpisu.
V. DODELITEV FINANČNIH NAGRAD
13. člen
V primeru, da število prosilcev za finančno nagrado presega razpoložljiva proračunska
sredstva, je potrebno opraviti selekcijo, pri kateri imajo prednost tisti prosilci, ki so dosegli v
dosedanjem izobraževanju višji uspeh oz. višjo povprečno oceno.
14. člen
O popolnih prijavah na razpis odloča Odbor za družbene dejavnosti Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah.
Odbor opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in pogojev. Na
podlagi ocene vlog odbor pripravi predlog prejemnikov finančnih nagrad in ga predloži
županu.
Sklep o višini denarne nagrade izda na podlagi predloga odbora župan.
Denarna nagrada se nato nakaže na transakcijski račun upravičenca.

15. člen
Prejemnik nagrade mora nagrado vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, če v vlogi
navaja neresnične podatke ali predloži lažna potrdila oz. dokazila.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku
Štajerske in Koroške regije.

Jurovski Dol, 09.10.2008
Zadeva: 608-1/2008

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

