Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom
Občine Sveta Ana (MUV št.: 9/2012) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta
Ana za leto 2018 (MUV št. 4/2018) občinska uprava Občine Sveta Ana objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom, ki so v
preteklem šolskem letu (2016/2017) dosegli nadpovprečne učne rezultate

1. Predmet javnega razpisa
Občina Sveta Ana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sveta Ana,
namenjena za nagrajevanje nadpovprečnih učnih rezultatov dijakov in študentov.
2. Pravna podlaga
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa je Pravilnik o nagradah osnovnošolcem
ter dijakom in študentom Občine Sveta Ana (MUV št. 9/2012), Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in
študentom Občine Sveta Ana (MUV št. 4/2018) in Odlok o rebalansu proračuna
Občine Sveta Ana za leto 2018 (MUV št. 4/2018).
4. Pogoji in merila za podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom:
za dijake:
 stalno prebivališče v Občini Sveta Ana,
 status dijaka (niso v delovnem razmerju),
 da ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika,
 da obiskujejo štiriletni strokovni ali gimnazijski program,
 opravljene vse obveznosti za letnik, za katerega dajejo vlogo ali doseženo
priznanje zlatega maturanta,
 dosežena povprečna ocena vseh predmetov najmanj 4,70 ali več,
 da je dijak prvič vpisan v letnik, za katerega daje nagrado.
za študente dodiplomskega študija:
 stalno prebivališče v Občini Sveta Ana,
 status rednega študenta (niso v delovnem razmerju),
 da ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika,
 da obiskujejo visokošolski strokovni ali univerzitetni program,
 da je bil letnik, za katerega se daje vloga, opravljen v enem študijskem letu,
 da študent letnika ni ponavljal, ni pavziral ali se vpisoval v višji letnik pogojno,
 opravljeni vsi izpiti po predmetniku in opravljene vse obveznosti za letnik (samo
pogoji za vpis v višji letnik ne zadostujejo),
 dosežena povprečna ocena najmanj 9,00 ali več.
za študente podiplomskega študija:
 stalno prebivališče v Občini Sveta Ana,
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zaključen magistrski ali doktorski študij,
dosežena povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti, vključno z oceno
magistrske naloge ali doktorske disertacije znaša 9,1 ali več,
vse obveznosti študija morajo biti opravljene v predpisanem roku, ki je določen s
strani fakultete, brez podaljševanj študentskega statusa.

5. Višina denarne nagrade
Dijaki 4-letnega strokovnega programa in dijaki 4-letnega gimnazijskega
programa:



za doseženo povprečno oceno 4,70 ali več je višina denarne nagrade 150 EUR,
za zlate maturante je višina denarne nagrade 180 EUR.

Dijak zaključnega letnika lahko kandidira za nagrado na podlagi dosežene povprečne
ocene v zadnjem letniku ali za nagrado zlatega maturanta. Nagradi se med seboj
izključujeta in ju dijak ne more dobiti hkrati.
Študenti dodiplomskega študija:
visokošolski strokovni in univerzitetni program:
 za doseženo povprečno oceno od 9,00 do 10 je višina denarne nagrade 200
EUR,
 za zaključen študijski program s povprečno oceno od 9,00 do 10 (vključno z
oceno diplomske naloge) je višina denarne nagrade 250 EUR.
Študent zaključnega letnika lahko kandidira za nagrado na podlagi dosežene
povprečne ocene v zadnjem letniku vključno z oceno diplomske naloge.
Če je tema diplomske naloge študenta vezana na območje Občine Sveta Ana in le-ta
kandidira za denarno nagrado na podlagi zaključenega študijskega programa, se k
višini denarne nagrade prišteje še 50 EUR.
Študenti podiplomskega študija (magistrski in doktorski študij)




za povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti na magistrskem študiju,
vključno z oceno magistrske naloge, ki znaša 9,10 ali več je višina denarne
nagrade 300 EUR.
za povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti na doktorskem študiju, vključno
z oceno doktorske disertacije, ki znaša 9,10 ali več je višina denarne nagrade
350 EUR.

Če je tema magistrske naloge ali doktorske disertacije vezana na območje Občine
Sveta Ana, se k višini denarne nagrade prišteje še 50 EUR.
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6. Prijava na razpis
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo vlagatelji oddati v pisni obliki na
predpisanem obrazcu (dvignejo ga v občinski upravi Občine Sveta Ana, Sv. Ana v
Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah ali na spletni strani občine: www.svana.si), v zaprti kuverti na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah, s pripisom: »NE ODPIRAJ – prijava na JR za
podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom«, vključno do 23. 4. 2018, do 14.
ure, ne glede na način dostave.
Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, bodo s sklepom zavržene.
8. Obvezne priloge
K prijavi (pravilno izpolnjenemu obrazcu) mora vlagatelj predložiti naslednja dokazila:
 potrdilo o stalnem prebivališču,
 fotokopijo transakcijskega računa,
 dokazilo o šolanju,
 dokazilo o učnem uspehu za šolsko leto 2016/2017 (dijaki priložijo spričevalo),
 dokazilo o učnem uspehu za šolsko leto 2016/2017 (študenti priložijo izpis
opravljenih izpitov z ocenami in datumom opravljenega izpita),
 potrdilo, da so opravili vse izpite za letnik 2016/2017 (študenti),
 elektronski izpis indeksa (študenti),
 spričevalo o opravljeni maturi in fotokopijo priznanja (zlati maturanti),
 izjavo, da v času šolanja niso bili v delovnem razmerju in da niso opravljali
pridobitne dejavnosti ali imeli statusa samostojnega podjetnika (študentje),
 izjavo o dovolitvi pridobitve podatkov iz uradnih evidenc za potrebe javnega
razpisa,
 uradno dokazilo šole, da za določeni predmet ni bilo razpisanega izpitnega
roka v tekočem šolskem letu (priložijo tisti študenti, ki niso mogli opraviti vseh
izpitov, ker ni bil razpisan izpitni rok in bodo izpite opravili v naslednjem
šolskem letu),
 potrdilo o zaključku dodiplomskega študija (študenti dodiplomskega študija),
 potrdilo o zaključenem magistrskem ali doktorskem študiju (študentje
podiplomskega študija).
 Študenti zaključnih letnikov, katerih tema diplomske, magistrske ali doktorske
naloge se navezuje na območje Občine Sveta Ana, k vlogi priložijo izvod
naloge.
9. Pregled vlog
O popolnih prijavah na razpis odloča Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta
Ana. Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in
pogojev. Na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejemnikov finančnih nagrad in ga
predloži županu. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po
preteku javnega razpisa.
Sklep o višini denarne nagrade izda občinska uprava na podlagi predloga komisije.
Zoper sklep je možno podati ugovor županu Občine Sveta Ana v roku 8 dni od
prejema sklepa. O ugovoru odloči župan v roku 30 dni od prejema ugovora. Odločitev
župana je dokončna.
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10. Informacije o javnem razpisu
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo v
občinski upravi Občine Sveta Ana, kontaktna oseba Maja Župec, telefon: 02/729 58
87, elektronski naslov: maja.zupec@sv-ana.si.

Številka:
Datum:

41017-01/2018
22. 3. 2018
Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., l. r.
župan
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