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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/07) je Občinski 

svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na svoji 4. Redni seji, dne 5.3.2015, sprejel 

  

PRAVILNIK 

O DODELITVI DENARNE NAGRADE 

ZLATIM MATURANTOM IN ŠTUDENTOM 

OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 

  

 

1. člen 

Pravilnik ureja dodeljevanje denarne nagrade zlatim maturantom in študentom na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih 

goricah, določa upravičence, pogoje za pridobitev in postopek uveljavljanja, višino ter način dodelitve denarne nagrade. 

 

2. člen 

Do denarne nagrade so upravičenci zlati maturanti in študenti, ki so zaključili dodiplomski ali podiplomski študij in so državljani 

Republike Slovenije ter imajo stalno prebivališče v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

 

3. člen 

Pravico do denarne nagrade uveljavlja upravičenec na podlagi pisne vloge na obrazcu, ki ga prejeme pri Občinski upravi Občine 

Sveti Andraž v Slovenskih goricah ali na spletni strani Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o stalnem prebivališču upravičenca ter kopijo transakcijskega računa, na katerega želi prejeti 

denarno nagrado. 

Zlati maturanti morajo k vlogi priložiti kopijo maturitetnega spričevala s pohvalo zlati maturant. 

Študenti, ki so zaključili dodiplomski ali podiplomski študij k vlogi priložijo potrdilo o diplomiranju in en izvod diplome. 

Izpolnjena vloga se skupaj s prilogami pošlje po pošti ali odda na Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, najkasneje v 

dvanajstih mesecih od datuma zaključka srednje šole, od datuma diplomiranja oziroma pridobitve naziva zlati maturant. 

 

4. člen 

O pravici do denarne nagrade odloči Občinska uprava z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper 

odločbo je možno podati ugovor pri županu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v roku 15 dni od prejema odločbe. O 

ugovoru odloči župan v roku 30 dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. 

 

5. člen 

Denarna nagrada dijakom se podeli tistim, ki so po opravljeni maturi (splošni ali poklicni) pridobili naziv zlati maturant. 

Študent na dodiplomskem študiju je upravičen do denarne nagrade ob opravljeni diplomski nalogi, ocenjeno z oceno 9 ali 10 ter  

povprečjem 9 ali 10 v  tem  študijskem programu. V primeru, da študent diplomira na dveh fakultetah ali programih iste stopnje, 

se mu denarna nagrada prizna za eno diplomo. 

Do denarne nagrade so upravičeni tudi študenti, ki so zaključili podiplomski študij, pogoj za pridobitev denarne nagrade je 

povprečje v tem študijskem programu 9 ali 10 ter magistrska naloga ali doktorska disertacija, ocenjena z oceno 9 ali 10. 

Posebna denarna nagrada pripada študentu, ki je opravil diplomsko ali magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je 

neposredno vezana na območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ob pogoju, da je ocenjena z 9 ali 10. 

 

6. člen 

V spodnji tabeli so prikazane ravni izobrazbe v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in 

usposabljanja (Ur.l. RS, št. 46/06), ki se bodo upoštevale ob izplačilu denarnih nagrad. 

  

RAVNI IZOBRAZBE PO DOSEDANJIH 

PROGRAMIH 

RAVEN RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH 

"BOLONJSKIH" PROGRAMIH 

višješolski programi (do 1994) 
6/1 

  

  višješolski strokovni programi 

specializacija po višješolskih programih 
6/2 

visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja) 

visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) 

specializacija po visokošolskih strokovnih 

programih 7 magisteriji stroke (ZA imenom) (2. bolonjska st.) 

univerzitetni programi 

specializacija po univerzitetnih programih 
8/1 

  

  magisteriji znanosti (PRED imenom) 

doktorati znanosti (PRED imenom) 
8/2 

doktorati znanosti (PRED imenom) (3. bolonjska 

st.) 
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7. člen 

 

Višina nagrade: 

a) dijaki 

- za naziv zlati maturant 

 

100,00 EUR 

b) dodiplomski študij 

- program v ravni izobrazbe 6/1 

- program v ravni izobrazbe 6/2 

- program v ravni izobrazbe 7 

 

100,00 EUR 

150,00 EUR 

200,00 EUR 

c) podiplomski študij 

- program v ravni izobrazbe 8/1 

- program v ravni izobrazbe 8/2 

 

250,00 EUR 

300,00 EUR 

 

Če študent piše diplomsko nalogo, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacij, ki je vezana na območje Občine Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah, mu pripada dodatnih 100 EUR nagrade, ob pogoju, da je ocenjena z 9 ali 10.  

 

8. člen 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah nakaže znesek denarne nagrade iz 7. člena tega pravilnika na transakciji račun 

upravičencu v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe. 

  

9. člen 

Svečana podelitev denarnih nagrad v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, se opravi na osrednji proslavi ob občinskem 

prazniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah ali ob drugi primerni svečani priložnosti. 

  

 

10. 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 zamudnimi obrestmi v roku enega leta od dneva, ko 

je bilo ugotovljeno, da je pridobil denarno nagrado neupravičeno.  

 

11. člen 

Po sprejetju tega pravilnika se morajo sredstva zagotavljati v vsakoletnem proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

 

12. člen 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž  v Slovenskih goricah.  

 

 

 

Številka: 007-1/2015-7 

Datum: 5.3.2015 

 

 

 

Darja Vudler l.r., 

županja 

Občine Sveti Andraž 

v Slovenskih goricah 


