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PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju 

priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom 
občine Benedikt 

 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:  Župan Občine Benedikt 
 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Benedikt 
 
 
POROČEVALEC: Sabina ŠIJANEC, svetovalka za GJS 

Andreja LORBER, direktorica občinske uprave 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni 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 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se 
sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad 
učencem, dijakom in študentom občine Benedikt, kot je predložen ter se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni 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 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je 
Občinski svet Občine Benedikt na svoji __. redni seji, dne _________ sprejel  
 
 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PODELJEVANJU PRIZNANJ IN 

NAGRAD UČENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM OBČINE BENEDIKT 
 
 

1. člen 
 
V Pravilniku o podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom občine 
Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, 53/2013 in popr. 22/2015) se spremeni 4. člen, 
tako da se glasi: 
 
''4. člen 
Maksimalni zneski posameznih nagrad so naslednji: 

 Stopnja 
izobrazbe 

Bolonjska 
stopnja 

 

- odličen učni uspeh oz. povprečje ocen 
4,5 in več v vseh letih osnovnega 
šolanja 

II  50,00 EUR 
(knjižna nagrada) 

- poklicna matura V  150,00 EUR 
- splošna matura V  200,00 EUR 
- diploma v višješolskem programu VI/1  250,00 EUR 
- specializacija po višješolskem 

programu, diploma v visokošolskem 
strokovnem programu 

VI/2 1. 300,00 EUR 

- specializacija po visokošolskem 
strokovnem programu (magisterij 
stroke), diploma v univerzitetnem 
programu 

VII. 2. 350,00 EUR 

- specializacija po univerzitetnem 
programu, magisterij znanosti 

VIII/1  400,00 EUR 

- doktorat znanosti VIII/2 3. 450,00 EUR 
 
Zneski finančnih nagrad iz prejšnjega odstavka predstavljajo bruto zneske.'' 
 

2. člen 
 
V Pravilniku o podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom občine 
Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, 53/2013 in popr. 22/2015) se spremeni zadnji 
odstavek 10. člena, tako da se glasi: 
 
''V primeru, da popolna vloga ne izpolnjuje pogojev za prijavo na javni razpis, se le-ta z 
odločbo, ki jo izda občinska uprava, zavrne.'' 
 

3. člen 
 
Ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene. 
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4. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

 
 
 

Župan 
Občine Benedikt 
Milan Gumzar 

Številka: 60001-1/2016- 
Datum:    
 
Priloga:  

- Merila in pogoji za podeljevanje priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom 
občine Benedikt – spremembe in dopolnitve 

 

- 021 -



SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
MERIL IN POGOJEV ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN NAGRAD  

UČENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM OBČINE BENEDIKT 
 
V Merilih in pogojih za podeljevanje priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom 
občine Benedikt, ki so priloga in sestavni del Pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad 
učencem, dijakom in študentom občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, 53/2013 
in popr. 22/2015) se spremeni točka C, tako da se glasi: 
 
''C.  ŠTUDENTI 
Na javni razpis za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom občine Benedikt se lahko 
prijavijo študenti višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih programov ter študenti 
specializacije po višješolskih in študenti specializacije po visokošolskih programih (magisterij 
stroke), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- stalno prebivališče v občini Benedikt, 
- vsi letniki študija opravljeni v rednem roku, 
- dosežena povprečna ocena celotnega študija 8,5 in več, 
- diplomska naloga z obravnavo problematike v lokalnem okolju, 
- opravljen zagovor diplomske naloge v obdobju od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. 

tekočega leta. 
 
Na javni razpis za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom občine Benedikt se lahko 
prijavijo tudi študenti podiplomskih programov: specializacije po univerzitetnih programih 
(magisterij znanosti) in doktorat znanosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- stalno prebivališče v občini Benedikt, 
- magisterij znanosti ali doktorska disertacija z obravnavo problematike v lokalnem 

okolju, 
- opravljen zagovor magisterija znanosti oziroma doktorske disertacije v obdobju od  

1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta. 
 
 MERILA  

 
točke 
 

1. diplomska naloga v višješolskem programu 20 
2. specializacija po višješolskem programu, diplomska naloga v visokošolskem 

strokovnem programu 
25 

3. specializacija po visokošolskem strokovnem programu, diplomska naloga v 
univerzitetnem programu 

30 

4. magisterij znanosti 35 
5. doktorat znanosti 40 
6. dodatna izobraževanja, vzporedna šolanja, izmenjalni programi, šport 

(glasbena šola, opravljanje letnika v tujini, aktivni registriran športnik, …), 
aktivna prostovoljna dejavnost na območju občine Benedikt v vseh letih 
študija (aktivno prostovoljno delovanje v društvih na območju občine 
Benedikt) 

15 

 
Vlagatelj lahko priloži največ 3 (tri) dokazila o dodatnih izobraževanjih, vzporednih šolanjih, 
izmenjalnih programih, aktivni športni karieri oziroma o aktivni prostovoljni dejavnosti na 
območju občine Benedikt. Dokazila morajo vsebovati natančen opis kaj, kdaj in kje je 
vlagatelj izvajal dejavnost ter morebitne dosežke na posameznem področju. Dokazilo mora 
biti potrjeno s strani odgovorne osebe društva, šole oziroma druge organizacije, kjer vlagatelj 
aktivnost izvaja. Kot potrditev s strani odgovorne osebe šteje tudi fotokopija spričevala, 
certifikata ipd. izdanega ob zaključku aktivnosti. 
 
Maksimalno število točk, ki jih lahko študent doseže na javnem razpisu je 95.'' 
 
Ostala določila meril in pogojev za podeljevanje priznanj in nagrad učencem, dijakom in 
študentom občine Benedikt ostanejo nespremenjena. 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 
Občinski svet Občine Benedikt je na svoji 20. redni seji, dne 27. 11. 2013 sprejel Pravilnik o 
podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom občine Benedikt.  
 
Po tem pravilniku je Občina Benedikt v letih 2014 in 2015 izvedla javna razpisa za podelitev 
finančnih nagrad dijakom in študentom v občini Benedikt, po katerih so finančne nagrade 
prejeli trije študentje. 
 
Skladno s priporočili Nadzornega odbora Občine Benedikt, ki je v okviru nadzora 
Zaključnega računa Občine Benedikt za leto 2015 pregledal tudi izvedbo Javnega razpisa za 
podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v občini Benedikt v letu 2015, predlagamo 
spremembo besedila 4. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom 
in študentom občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, 53/2013 in popr. 22/2015) 
tako, da se uskladi stopnje izobrazbe po dosedanjih programih in po bolonjskih programih. V 
zvezi s tem se spremeni tudi besedilo Meril in pogojev za podeljevanje priznanj in nagrad 
učencem, dijakom in študentom občine Benedikt, ki so priloga in sestavni del Pravilnika o 
podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom občine Benedikt (Uradno 
glasilo slovenskih občin, 53/2013 in popr. 22/2015) v delu, ki se nanaša na nagrade 
študentom. 
 
Spremeni se tudi zadnji odstavek 10. člena, ki določa, da se popolna vloga, ki ne izpolnjuje 
pogojev za prijavo na javni razpis, zavrne z odločbo občinske uprave in ne s sklepom, kot je 
bilo določeno v dosedanjem besedilu. Sprememba tega odstavka temelji na zakonu, ki ureja 
splošni upravni postopek, kateri določa, da se o pravicah in obveznostih stranke v upravnem 
postopku odloča z odločbo. 
 
Sprejem sprememb in dopolnitev predmetnega pravilnika nima dodatnih finančnih posledic 
za občinski proračun.  
 
 
Predlagamo, da Občinski svet Občine Benedikt sprejme Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom 
občine Benedikt, kot je predložen. 
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