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II. POSTOPEK IZBIRE NAGRAJENCEV

4. člen
Za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom občina 

Sv. Jurij v Slov. goricah po sprejemu proračuna za tekoče leto 
izvede javni razpis. 

III. JAVNI RAZPIS

5. člen
Javni razpis za podelitev finančnih nagrad dijakom in študen-

tom občine Sv. Jurij v Slov. goricah se objavi na spletnih straneh 
in na oglasni deski občine.

Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
- naziv in sedež občine;
- predmet javnega razpisa;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati;
- višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpi-

sa;
- merila in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje vlog;
- rok, do katerega morajo biti vloge predložene;
- način dostave vlog;
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo infor-

macije in prevzamejo razpisno dokumentacijo in
- rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega raz-

pisa.
V postopku javnega razpisa se za obravnavo vlog smiselno 

uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

6. člen
Za postopek javnega razpisa skrbi Odbor za družbene dejav-

nosti Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (v nadaljevanju: Odbor). 
Odbor opravi odpiranje prispelih vlog v roku, ki je določen v 

javnem razpisu.
Na odpiranju Odbor ugotavlja pravočasnost, pravilnost in po-

polnost vlog ter ugotovi, ali vloga izpolnjuje pogoje za prijavo 
na javni razpis.

Odprejo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojni-
ce, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prispetja.

Vloga je pravočasna, če je prispela v roku, ki je določen v 
javnem razpisu.

Vloga je ustrezno označena, če je označena na način, kot to 
določa javni razpis.

O odpiranju vlog Odbor vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
- kraj in čas odpiranja vlog;
- imena navzočih članov Odbora;
- ugotovitve o (ne)pravočasnih, (ne)ustrezno označenih in (ne)

popolnih vlogah;
- podpise vseh članov Odbora.

Odbor preda vloge skupaj s podpisanim zapisnikom občinski 
upravi.

7. člen
Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog izda občin-

ska uprava sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali neu-
strezno označene.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba.

245

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 16. 
člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski ura-
dni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na svoji 24. redni seji, dne 05. junija 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo način, pogoji in postopek za 

podeljevanje finančnih nagrad dijakom in študentom s stalnim 
prebivališčem v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.

2. člen
Iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se skladno s tem 

pravilnikom zagotavljajo sredstva za finančne nagrade dijakom 
in študentom s stalnim prebivališčem v občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah.

3. člen
Maksimalni zneski posameznih finančnih nagrad so nasle-

dnji:

Dosežek: Maksimalni 
znesek nagrade: 

Uspešno opravljena poklicna matura 100,00 EUR

Naziv zlati maturant na poklicni maturi 150,00 EUR

Uspešno opravljena splošna matura 150,00 EUR

Naziv zlati maturant na splošni maturi 200,00 EUR

Diploma v višješolskem programu 200,00 EUR

Diploma v visokošolskem strokovnem 
programu / 1. bolonjska stopnja 

(visokošolski in univerzitetni programi)

250,00 EUR

Diploma v univerzitetnem programu /  
2. bolonjska stopnja

300,00 EUR

Diploma vezana na območje občine 300,00 EUR

Magistrska naloga (magisterij znanosti)    350,00 EUR

Doktorska disertacija / 3. bolonjska 
stopnja

400,00 EUR

Doseganje izjemnih dosežkov na različnih 
tekmovanjih in srečanjih oz. izkazuje 

intelektualno ali umetniško nadarjenost

200,00 EUR
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IV. MERILA IN POGOJI ZA PODELJEVANJE NAGRAD

12. člen
Merila in pogoji za predeljevanje nagrad dijakom in študen-

tom občine Sv. Jurij v Slov. goricah so priloga in sestavni del tega 
pravilnika.

13. člen
Merila za podeljevanje nagrad dijakom in študentom so dolo-

čena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko 
leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah namenjena za predmet javnega 
razpisa. Vrednost točke določi oziroma izračuna Odbor.

V. KONČNE DOLOČBE

14. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 

spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

15. člen
S pričetkom veljave tega pravilnika, prenehata veljati Pravil-

nik o finančnih nagradah dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij 
v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/08 in 18/11).

16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi 8 dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne za izvedbo 
javnega razpisa v letu 2014, in sicer za šolsko oz. študijsko leto 
2013/2014. 

 Župan Občine
Številka: 608-1/2014-1 Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 5. junij 2014 Peter Škrlec, s.r.

8. člen
Občinska uprava v roku osem dni od odpiranja vlog pisno 

pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih 
dopolnijo ter jim določi rok za dopolnitev.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji kljub pozivu za dopolnitev 
ne dopolnijo, se s sklepom občinske uprave zavržejo.

V primeru, da popolna vloga ne izpolnjuje pogojev za prijavo 
na javni razpis, se le-ta s sklepom, ki ga izda občinska uprava, 
zavrne.

9. člen
Odbor opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni 

(točkuje) na podlagi meril, ki so priloga in sestavni del tega pra-
vilnika.

Odbor izračuna vrednost točke tako, da skupno število točk, 
ki so jih dosegli vlagatelji, deli z okvirno višino sredstev, ki so 
na razpolago za predmet javnega razpisa. Vrednost točke nato 
pomnoži s številom točk, ki jih je dosegel posamezni vlagatelj 
ter pripravi predlog podelitve finančnih nagrad vlagateljem ob 
upoštevanju maksimalnih zneskov iz 4. člena tega pravilnika.

O pregledu in oceni se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi predlog 
podelitve finančnih nagrad vlagateljem.

Predlog podelitve finančnih nagrad vlagateljem se predloži 
občinski upravi, ki izda odločbe o podelitvi finančnih nagrad vla-
gateljem. 

Vložena pritožba ne zadrži izvršitve odločb ostalim vlagate-
ljem.

10. člen
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah nakaže znesek finančne na-

grade na transakcijski račun vlagatelja v roku 30 dni ob pravno-
močnosti odločbe.

11. člen
V primeru, da se ugotovi, da je prejemnik prejel finančno na-

grado na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z do-
ločbami tega pravilnika, je prejeto denarno nagrado dolžan vrniti 
v celoti z zamudnimi obrestmi v roku enega leta od dneva, ko mu 
je bila denarna nagrada izplačana.
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II. ŠTUDENTI
Na javni razpis za podelitev finančnih nagrad dijakom in štu-

dentom občine Sv. Jurij v Slov. goricah se lahko prijavijo študenti 
dodiplomskih študijskih programov (višješolskih, visokošolskih, 
univerzitetnih), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- stalno prebivališče v občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- dosežena povprečna ocena celotnega študija 9,00 in več,
- izdelana diplomska naloga v študijskem letu, 
- v času študija niso v delovnem razmerju, 
- v času študija ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo 

statusa samostojnega podjetnika. 

Študent, ki se prijavlja na razpis zaradi izdelane diplomske 
naloge, ki je vezana na območje občine ne izkazuje povprečne 
ocene celotnega študija v višini 9,00 in več. 

Na javni razpis za podelitev finančnih nagrad dijakom in štu-
dentom občine Sv. Jurij v Slov. goricah se lahko prijavijo tudi 
študenti podiplomskih programov, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:
- stalno prebivališče v občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- magistrska naloga ali doktorska disertacija.

MERILA Točke

1. Diplomska naloga v višješolskem programu 20

2. Diplomska naloga v visokošolskem strokovnem 
programu

25

3. Diplomska naloga v univerzitetnem programu 30

4. Diplomska naloga vezana na območje občine 30

5. Magistrska naloga 35

6. Doktorska disertacija 40

7. Študent na državnih ali mednarodnih tekmovanjih 
oz. drugih srečanjih doseže najmanj 3. mesto oz. 
izkazuje intelektualno ali umetniško nadarjenost

20

Dokazila morajo vsebovati natančen opis kraja, kdaj in kje 
je vlagatelj izvajal dejavnosti ter morebitne dosežke na posame-
znem področju. Dokazilo mora biti potrjeno s strani odgovorne 
osebe društva, šole oziroma druge organizacije, kjer vlagatelj ak-
tivnost izvaja. Kot potrditev s strani odgovorne osebe šteje tudi 
fotokopija spričevala, certifikata ipd. izdanega ob zaključku ak-
tivnosti.

Priloga: Merila in pogoji za podeljevanje nagrad dijakom in 
študentom občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Merila in pogoji za podeljevanje nagrad dijakom in 
študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

I. DIJAKI
Na javni razpis za podelitev finančnih nagrad dijakom in štu-

dentom občine Sv. Jurij v Slov. goricah se lahko prijavijo dijaki, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- stalno prebivališče v občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- pridobljen naziv zlati maturant na poklicni ali splošni maturi 

v šolskem letu, 
- doseženih najmanj 19 točk na poklicni maturi oz. najmanj 27 

točk na splošni maturi v šolskem letu, 
- niso v delovnem razmerju, 
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samo-

stojnega podjetnika. 

MERILA Točke

1. Najmanj 19 točk doseženih na poklicni maturi 10

2. Najmanj 27 točk doseženih na splošni maturi 15

3. Naziv zlati maturant na poklicni maturi 15

4. Naziv zlati maturant na splošni maturi 20

5. Dijak na državnih ali mednarodnih tekmovanjih 
oz. drugih srečanjih doseže najmanj 3. mesto oz. 
izkazuje intelektualno ali umetniško nadarjenost

20

Dokazila morajo vsebovati natančen opis kraja, kdaj in kje 
je vlagatelj izvajal dejavnosti ter morebitne dosežke na posame-
znem področju. Dokazilo mora biti potrjeno s strani odgovorne 
osebe društva, šole oziroma druge organizacije, kjer vlagatelj ak-
tivnost izvaja. Kot potrditev s strani odgovorne osebe šteje tudi 
fotokopija spričevala, certifikat ipd. izdanega ob zaključku ak-
tivnosti.


