Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
30/14) in 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 30/14), je Občinski svet Občine Dornava na 7. redni seji, dne
21.11.2019 sprejel
PRAVILNIK
O NAGRAJEVANJU OSNOVNOŠOLCEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV OBČINE
DORNAVA

1. člen
Ta pravilnik ureja merila in postopek za nagrajevanje osnovnošolcev, dijakov in
študentov Občine Dornava
2.
Nagrade Občine Dornava se podeljujejo
nezaposlenim izrednim študentom na
univerzitetnem študiju.
Vsi nagrajenci morajo biti državljani
prebivališče v občini Dornava.

člen
osnovnošolcem, dijakom in rednim ter
višješolskem, visokošolskem ter na
Republike Slovenije in imeti stalno

3. člen
Nagrada osnovnošolcem se podeljuje tistim učencem osnovne šole, ki so vseh
devet razredov osnovne šole oziroma tistih razredov, ki se ocenjujejo, zaključili z
odličnim uspehom.
O podeljevanju nagrad osnovnošolcem odloča župan s sklepom o izplačilu nagrade
za vsako leto posebej.
4. člen
O podeljevanju nagrad dijakom, študentom in diplomantom odloča občinska
uprava z odločbo v skladu z zakonom, ki urej splošni upravni postopek.
Zoper odločbo je možno podati ugovor pri županu Občine Dornava, v roku 15 dni
od prejema odločbe. O ugovoru odloči župan v roku 30 dni od prejema ugovora.
Odločitev župana je dokončna.
5. člen
Občina Dornava nagrajuje dijake, ki so v vseh letnikih katerekoli srednje šole
dosegli odličen uspeh z denarno nagrado v vrednosti 200,00 EUR.
6. člen
Dijaki, ki so v tekočem šolskem letu, na državnih tekmovanjih zasedli 1. mesto ali
mednarodnih tekmovanjih najmanj 3. mesto, so upravičeni do denarne nagrade v
vrednosti 150,00 EUR.
7. člen
Dijaka, ki je zlati maturant se nagradi z denarno nagrado v višini 500,00 EUR.

Dijak, ki je zlati maturant in obenem odličnjak v vseh letnikih srednje šole ne
prejme nagrade za odličen uspeh.
8. člen
Študentom, ki so redno vpisani kot redni ali izredni študenti in so v uspešno
opravili letnik s povprečno oceno 8 ali več, se podeli nagrada v višini 150,00 EUR.
Nagrade se ne podeli za zadnji letnik. Namesto tega se podeli nagrada za
pridobitev diplome.
9. člen
Nagrade se podeljujejo diplomantom višješolskega strokovnega programa,
dodiplomskega in podiplomskega študija. Dodiplomski študijski programi so
programi prve stopnje, podiplomski študijski programi so programi druge in tretje
stopnje:
1. za višješolsko strokovno izobrazbo
2. za 1. bolonjsko stopnjo: visokošolski strokovni programi
ter univerzitetni programi – raven izobrazbe VI/2.
EUR

200,00 EUR
250,00

3. za 2. bolonjsko stopnjo: magisterij stroke – raven izobrazbe VII. 300,00
EUR
4. za 3. bolonjsko stopnjo: doktorat znanosti – raven izobrazbe VIII.
1.000,00 EUR
10. člen
Pravico do denarne nagrade uveljavlja upravičenec na podlagi pisne vloge na
obrazcu, ki ga prejme pri Občinski upravi Občine Dornava ali na spletni strani
Občine Dornava.
K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o stalnem prebivališču upravičenca ter kopijo
transakcijskega računa, na katerega želi prejeti denarno nagrado.
Dijaki, ki so dosegli rezultate iz 6. člena tega pravilnika, podajo vlogo najkasneje
v treh mesecih od podelitve spričevala. K vlogi je potrebno priložiti ustrezno
priznanje.
Dijaki – odličnjaki, morajo vlogo podati najkasneje do konca istega koledarskega
leta po podelitvi spričevala zadnjega letnika. K vlogi je potrebno priložiti tudi
spričevala vseh letnikov srednje šole.
Dijak, ki je zlati maturant vlogo poda najkasneje v treh mesecih od datuma
podelitve maturitetnega spričevala oziroma pridobitve naziva zlati maturant. K
vlogi je potrebno priložiti tudi kopijo maturitetnega spričevala s pohvalo zlati
maturant.

Študentom iz 8. člena tega pravilnika se denarna nagrada dodeli na podlagi
vloge, ki jo podajo do konca tekočega koledarskega leta in predloženega potrdila
o opravljenih izpitih z ocenami, iz katerega se izračuna povprečna ocena ter
potrdila o izpolnjevanju pogojev oz. vpisu v naslednji letnik.
Redni in izredni, višješolski, študenti 1. in 2. bolonjske stopnje, ki so diplomirali
oziroma magistrirali, podajo vlogo v roku treh mesecev odkar so zaključili z vsemi
študijskimi obveznostmi oziroma so pridobili potrdilo o diplomiranju oz.
magistriranju. Potrdilo je potrebno priložiti k vlogi.
Študenti, ki so zaključili 2. bolonjsko stopnjo študija, k vlogi priložijo tudi izvod
magistrskega dela, razen, v kolikor na posamični fakulteti ni potrebna za
zaključek študija.
Podiplomskim študentom 3. bolonjske stopnje, ki so dosegli akademski naziv
morajo podati vlogo v roku dvanajstih mesecev od pridobljenega akademskega
naziva. K vlogi predložijo listino o pridobljenem akademskem nazivu in izvod
doktorske disertacije.
10. člen
Občina Dornava nakaže znesek denarne nagrade iz 5., 6., 7. in 8. člena tega
pravilnika na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od pravnomočnosti
odločbe.
11. člen
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Dornava.
12. člen
Dobitniki nagrad bodo vabljeni in predstavljeni na osrednji proslavi ob občinskem
prazniku Občine Dornave ali ob drugi primerni svečani priložnosti.
13. člen
V primeru, da se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno nagrado na podlagi
neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto
denarno nagrado dolžan vrniti v celoti z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku
enega leta od dneva, ko je bilo ugotovljeno, da je pridobil denarno nagrado
neupravičeno.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik nagrajevanju
odličnjakov v srednji šoli ter uspešnih študentov (UPB-1)( Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 27/2016).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih
občin.
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Janko Merc, župan

