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OSNUTEK 

 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 

30/18) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno 

besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na __. seji, dne __.__.2019, 

sprejel  

 

PRAVILNIK 

o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Pravilnik o dodeljevanju nagrad študentom (v nadaljevanju: pravilnik) določa upravičence, pogoje 

in merila ter postopek dodeljevanja nagrad študentom s stalnim prebivališčem na območju občine 

Medvode.  

 

2. člen    

 

V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski 

in moški spol.  

 

3. člen 

 

Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sredstev občinskega 

proračuna in s katerimi se nagradijo študenti, ki so uspešno zaključili akreditiran javno veljavni 

dodiplomski študijski program prve stopnje (univerzitetni ali strokovni študijski program) ali 

akreditiran javno veljavni podiplomski študijski program druge (magistrski ali enoviti magistrski 

študijski program) ali tretje stopnje (doktorski študijski program).  

 

Nagrade se dodeljujejo tako rednim kot izrednim študentom. 

 

II. POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE NAGRAD ŠTUDENTOM 

 

4. člen 

 

Za dodelitev nagrad študentom za zaključen dodiplomski študijski program prve stopnje lahko 

kandidirajo študenti, ki so v preteklem študijskem letu zaključili univerzitetni ali strokovni študijski 

program ter so:  

- opravili vse študijske obveznosti na izobraževalnem programu in so študij zaključili z 

diplomskim delom (pri tem se šteje dan uspešno opravljenega zagovora diplome oziroma 

dan opravljene zadnje obveznosti, če ob zaključku študijskega programa diplomska naloga 

ni predpisana) in  
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- so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora diplomskega dela ali opravljene zadnje 

študijske obveznosti še niso dopolnili 25 let. 

 

5.  člen 

 

Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski program druge stopnje lahko 

kandidirajo študenti, ki so v preteklem študijskem letu zaključili magistrski ali enoviti magistrski 

študijski program ter so: 

- opravili vse študijske obveznosti in so študij zaključili z magistrskim delom (pri tem se šteje 

dan uspešno opravljenega zagovora magistrskega dela) in  

- so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora magistrskega dela še niso dopolnili 27 let. 

 

6. člen 

 

Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski program tretje stopnje lahko 

kandidirajo študenti, ki so v preteklem študijskem letu: 

- opravili vse študijske obveznosti na izobraževalnem programu in so študij zaključili z 

doktorsko disertacijo (pri tem se šteje dan uspešno opravljenega zagovora) in  

- so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora doktorske disertacije še niso dopolnili 30 

let.  

 

7. člen 

 

Študentje, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nagrade, so do nagrade za posamezno doseženo 

stopnjo izobrazbe upravičeni le enkrat, ne glede na to, ali enako stopnjo izobrazbe pridobijo tudi 

na drugih študijskih programih.    

 

8. člen 

 

Posamezna vloga se proporcionalno ovrednoti glede na doseženo stopnjo izobrazbe, in sicer se 

glede na študijski program za pridobljeno stopnjo izobrazbe dodeli naslednje število točk: 

- strokovni ali univerzitetni študijski program prve stopnje: 5 točk; 

- magistrski študijski program druge stopnje: 10 točk; 

- enoviti magistrski študijski program druge stopnje: 15 točk; 

- doktorski študijski program tretje stopnje: 20 točk.  

 

Posamezni vlogi se lahko dodelijo tudi dodatne točke, in sicer za: 

- doseženo povprečno oceno 10 v vseh letnikih zaključenega študijskega programa: 2 

točki; 

- zaključno in uspešno zagovarjano delo študijskega programa druge ali tretje stopnje, ki 

obravnava tematiko občine Medvode: 2 točki.  

 

Dodatne točke za zaključno in uspešno zagovarjano delo študijskega programa druge ali tretje 

stopnje se dodelijo vlogam, katerim je priložena kopija zaključnega dela z obravnavano tematiko 

na ravni občine Medvode. Dodatne točke se tako dodelijo za dela, pri katerih je že iz samega 
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naslova zaključnega dela ali iz povzetka besedila razvidno, da je v delu obravnavana tematika 

vezana na občino Medvode, hkrati pa se beseda Medvode oziroma besedna zveza občina Medvode 

v delu večkrat (vsaj petnajstkrat) ponovi.  

Dodatnih točk iz tega naslova se ne dodeli zaključnemu delu, v katerem je beseda Medvode ali 

besedna zveza občina Medvode v besedilu dela zgolj navedena, posamezna tematika na ravni 

občine pa v zaključnem delu ni obravnavana.  

 

9. člen 

 

Razpisana proračunska sredstva se med upravičene vlagatelje vlog razdelijo tako, da se vse 

upravičene vloge ovrednotijo z ustreznim številom točk. Te se po zaključku vrednotenja seštejejo. 

S seštevkom točk se deli razpisana vsota sredstev, tako, da se ugotovi vrednost ene točke. 

Dobljena vrednost točke se za vsako upravičeno vlogo posebej pomnoži s številom dodeljenih točk. 

Tako se ugotovi višina sredstev, ki se dodeli posamezni vlogi oziroma prejemniku enkratne 

denarne nagrade.  

 

Dobljena višina enkratne denarne nagrade predstavlja bruto vrednost nagrade. Zgornja bruto 

vrednost posamezne nagrade ne more preseči 1.000,00 EUR.  

 

III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO NAGRADE 

 

10. člen 

 

Občina Medvode enkrat letno, predvidoma ob izteku študijskega leta, objavi Javni poziv k oddaji 

vlog za dodelitev nagrad študentom v Občini Medvode.  

 

Javni poziv se objavi na spletni strani občine, v lokalnih medijih oziroma na drug krajevno običajen 

način.  

 

Javni poziv vsebuje: 

- predmet javnega poziva; 

- pogoje za pridobitev nagrade; 

- merila, po katerih se točkujejo prispele vloge in dodeljujejo nagrade; 

- okvirno višino sredstev; 

- obrazec vloge; 

- način in rok za prijavo; 

- seznam kontaktnih oseb; 

- rok, v katerem bodo predlagatelji vlog obveščeni o izidu javnega poziva.  

 

11. člen 

 

Prispele vloge obravnava tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Medvode.  
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Komisija pregleda na javni poziv prispele vloge. Če ugotovi, da posamezna vloga ni popolna, 

vlagatelja pozove, da jo v roku 8 dni dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo 

dopolnili, se zavržejo. 

 

Komisija na podlagi meril pripravi predlog razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev, ki ga 

posreduje direktorju občinske uprave Občine Medvode. Zapisnik o dodeljevanju sredstev se objavi 

na spletni strani Občine Medvode.  

 

Občinska uprava o dodelitvi enkratne denarne nagrade posameznemu vlagatelju odloči z upravno 

odločbo. Zoper odločbo je v roku 15 dni od dneva vročitve dopustna pritožba, ki se vloži pisno ali 

ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloča župan. Odločitev o pritožbi je 

dokončna.  

 

Enkratna denarna nagrada se prejemniku nagrade izplača na osebni bančni račun v roku 30 dni od 

izdaje odločbe.    

 

12. člen 

 

Prejemnik enkratne denarne nagrade je dolžan vrniti znesek prejete denarne nagrade vključno z 

zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedenih neresničnih podatkov 

oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.  

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

13. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nagradah študentom Občine 

Medvode (Uradni list RS, št. 29/06, 56/10 in 94/13).  

 

14. člen 

 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

Številka: __________  

Medvode, dne __. ______ 2019 

 

     

 župan 

Občine Medvode 

 Nejc Smole 
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OBRAZLOŽITEV: 

 

Pravna podlaga: 

- 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 

30/18); 

- 18. člen Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 

55/14 – popr. in 17/18). 

 

 

Trenutno stanje pravilnika: 

Trenutno veljaven Pravilnik o nagradah študentom Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06, 

56/10 in 94/13; trenutno veljavni pravilnik) je bil sprejet leta 2006 in nato še dvakrat noveliran. Na 

podlagi trenutno veljavnega pravilnika je Občina Medvode vsako leto v mesecu oktobru objavila 

javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Medvode. Trenutno veljavni 

pravilnik ureja dodeljevanje nagrad še na podlagi starih študijskih programov, do katerih ukinitve 

pa je prišlo že z dnem 30.09.2016.  

Prav tako se višine posameznih nagrad vsakoletno usklajujejo s količnikom rasti življenjskih 

potrebščin, kar pa iz leta v leto predstavlja večji znesek za izplačilo in posledično večje potrebe po 

zagotovitvi višine sredstev. Občina mora seveda poleg izplačila nagrade, katere višina je določena 

s pravilnikom oz. je usklajena višina nagrade razvidna iz samega besedila poziva, plačati tudi 

akontacijo dohodnine v višini 25 odstotkov, kar pa velikokrat predstavlja tudi potrebo po 

zagotovitvi dodatnih sredstev.  

 

 

Analiza področja ureditve štipendiranja študentov na državni ravni ter podeljevanja nagrad in 

štipendiranja po slovenskih občinah:  

Opravljena je bila analiza področja ureditve štipendiranja študentov na državni ravni, na podlagi 

katere je bilo ugotovljeno, da na območju občine Medvode približno 22 % študentov prejema eno 

od razpisanih štipendij; hkrati pa je s načinom štipendiranja na državni ravni zagotovljeno 

štipendiranje nadarjenih študentov oz. študentov z izjemnimi dosežki, socialno šibkejših in  

mednarodno mobilnih študentov.  

 

Hkrati je bila opravljena tudi analiza dodeljevanja nagrad študentom in štipendiranja po slovenskih 

občinah. Našli smo podatke za 66 občin (predvsem manjših oz. lahko bi rekli da primerljivih občin), 

za preostale občine pa podatkov nismo našli oziroma sklepamo, da občine nimajo urejenega 

področja nagrajevanja ali štipendiranja študentov. Ugotovljeno je bilo, da: 

- ima približno polovica občin urejen sistem nagrajevanja študentov, približno polovica občin 

pa študentom podeljuje štipendije; 
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- so vrednosti nagrad različne – ponekod je nagrada za opravljen doktorat v višini 500,00 

evrov, drugje tudi 1.000,00 evrov, so pa višine nagrad povsod določene s fiksnimi 

vrednostmi; 

- nekatere občine podeljujejo samo nagrade za pridobljene nazive oziroma ob zaključku 

študija na posameznem študijskem programu, spet druge občine podeljujejo tudi nagrade 

za opravljene letnike oz. opravljene študijske obveznosti v posameznem letniku; 

- so štipendije, ki jih podeljujejo občine v veliki večini kadrovske štipendije, s katerimi želijo 

štipendiste na nek način »prisiliti«, da se zaposlijo v domači občini; 

- nekatere občine podeljujejo štipendije za nadarjene, pri čemer pa imajo prednost študentje 

z nižjimi dohodki na družinskega člana; 

- se občinske in državne štipendije medsebojno izključujejo.  

 

Kot je že bilo navedeno se nagrade študentom Občine Medvode podeljujejo že vse od leta 2006. 

Prva leta je bilo vlog, ki so bile pozitivno rešene, relativno malo , je pa njihovo število iz leta v leto 

rastlo: leta 2006 jih je bilo 32, leta 2007 jih je bilo 25, leta 2008 že 39 (od tega en doktorat), v letu 

2009 jih je bilo 43 (od tega trije doktorati), leta 2010 jih je bilo 94 (od tega dva doktorata), leta 

2011 je prispelo 95 vlog, leta 2012 88 vlog (od tega dva doktorata).  

V letu 2015 je prispelo že 145 vlog, pri čemer je pogoje za dodelitev nagrade izpolnjevalo kar 141 

vlog, od tega kar 46 vlog za opravljen letnik. V letu 2016, ko je potekel rok za zaključek starih 

študijskih programov, je bilo oddanih 133 vlog od katerih jih je 124 izpolnjevalo pogoje za 

pridobitev nagrade. Vendar pa sta bili izplačani le dve nagradi za magisterij znanosti, saj zaradi 

potrebe po izplačilu nagrad za 34 magisterijev ni bilo moč zagotoviti ustreznih dodatnih 

proračunskih sredstev. V letu 2017 je bilo ustreznih vlog 65, v okviru zagotovljenih proračunskih 

sredstev pa so bile izplačane le nagrade za opravljene magisterije. V letu 2018 je na javni poziv 

bilo oddanih 99 vlog, do nagrade upravičenih vlog je bilo 92. Ob zagotovitvi dodatnih 14.000,00 

evrov proračunskih sredstev in določbi 5. člena pravilnika so bile izplačane le nagrade za doktorat 

in magisterije.  

 

Občinska uprava Občine Medvode tako že nekaj let ugotavlja, da so študentje že vse od uvedbe 

bolonjskih študijskih programov dalje primorani po zaključenem študijskem programu prve stopnje, 

nadaljevati študij na programih druge stopnje, saj le na ta način pridobijo stopnjo izobrazbe, ki jo 

je kolikor toliko moč enačiti s starim študijem na prvi stopnji. Menimo, da je to eden od razlogov, 

da število oddanih vlog za izplačilo nagrad za opravljen magisterij (magisterij stroke in enovit 

magistrski študij) iz leto v leto bolj narašča. Glede na to, da so s trenutno veljavnim pravilnikom 

oziroma z vsakokratno objavljenim javnim pozivom fiksno določene višini posameznih nagrad, 

pogosto prihaja do izplačila le določenih vrst nagrad kot to določa 5. člen pravilnika.  

 

Zaradi zgoraj navedenih ugotovitev občinska uprava Občine Medvode že vse od leta 2017 dalje 

opozarja na potrebe po spremembi pravilnika oziroma ureditvi področja nagrajevanja študentov v 

Občini Medvode z novim pravilnikom, ki bi sledil prenovljenemu sistemu izobraževanja v Republiki 

Sloveniji, hkrati pa bi zadostil trenutnim potrebam, ki se kažejo v družbi.   

 

 

 

 



 8 / 10 
 

 

 

 

 

 

Slika 1: Sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji od šolskega/študijskega leta 2017/2018 
dalje 

 

Vir: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

 

Novi Pravilnik o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode: 

Z novim pravilnikom prihaja do nekaterih sprememb pri dodeljevanju nagrad študentom. Te 

spremembe so naslednje: 

- podeljujejo se le nagrade za zaključen program dodiplomskega študijskega programa prve 

stopnje ter podiplomski študijski program druge in tretje stopnje; 

- dopolnjena starost študenta ob zaključku študijskega programa je prilagojena in usklajena 

potrebam študentov glede na trenutno veljavni sistem vzgoje in izobraževanja; 

- uvaja se proporcionalni sistem ovrednotenja upravičenih vlog glede na študijski program 

(točkovanje glede na zaključeno stopnjo izobraževanja in možnost dodeljevanja dodatnih 

točk); 

- višina posamezne nagrade ni določena oz. se ne usklajuje več z indeksom rasti življenjskih 

potrebščin temveč je odvisna od števila prispelih upravičenih vlog in številom dodeljenih 

točk na posameznem javnem razpisu; 
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- določena je zgornja višina bruto nagrade, ki jo lahko študent prejme.  

 

Na javnem pozivu za dodelitev nagrad študentom Občine Medvode v letu 2018 je prispelo skupno 

99 vlog, pri čemer je pogoje za dodelitev nagrade izpolnjevalo 92 vlog (1 vloga za doktorat, 6 vlog 

za magisterij stroke na enovitem magistrskem študiju, 29 vlog za magisterij stroke, 35 vlog za 

diplomo in 23 vlog za letnik dodiplomskega študija. Glede na zagotovljena proračunska sredstva in 

višine nagrad v bruto znesku so bile podeljene le nagrade za doktorat, magisterij stroke na 

enovitem magistrskem študiju in magisterij stroke, kot to dopušča 5. člen veljavnega pravilnika, ki 

določa da komisija, ki dodeljuje nagrade, upošteva vrstni red dodeljevanja nagrad do porabe 

proračunskih sredstev po naslednjem vrstnem redu: doktorat, magisterij znanosti in specializacija, 

magisterij stroke, enoviti magistrski študij, diploma, letnik. 

 

V spodnji tabeli je tako prikazana razdelitev podeljenih nagrad v letu 2018 po veljavnem pravilniku 

in prikaz razdelitve sredstev glede na določbe predlaganega osnutka pravilnika.  

 

 DODELITEV NAGRAD V LETU 

2018 PO VELJAVNEM 

PRAVILNIKU 

PREDVIDENA DODELITEV NAGRAD GLEDE NA 

UPRAVIČENE VLOGE V LETU 2018 PO PREDLAGANEM 

OSNUTKU PRAVILNIKA 

VRSTA 

ŠTUDIJA 

ŠTEVILO 

NAGRAD 

VREDNOST 

NAGRADE 

V BRUTO 

ZNESKU 

SKUPAJ 

NAGRADE 

V BRUTO 

ZNESKIH 

ŠTEVILO 

NAGRAD 

ŠTEVILO 

TOČK 

VREDNOST 

NAGRADE V 

BRUTO 

ZNESKU 

VREDNOST 

NAGRADE 

V NETO 

ZNESKU 

SKUPAJ 

NAGRADE 

V BRUTO 

ZNESKIH 

diploma 0   33 33×5=165 221,23 € 165,92 € 7.300,59 € 

magisterij 

stroke 

29 1.022,61 € 29.655,69 € 29 29×10= 

290 

442,47 € 331,85 € 12.831,63 € 

magisterij 

stroke na 

enovitem 

magistrskem 

študiju 

6 1.169,89 € 7.019,34 € 6 6×15=90 663,70 € 497,78 € 3.982,20 € 

doktorat 1 1.789,25 € 1.789,25 € 1 1×20=20 884,94 € 663,71 € 884,94 € 

skupaj  36  38.464,28 € 69 565   24.999,36 € 

     Vrednost 

točke = 

25.000 

€/565 = 

44,247 € 

bruto 

   

 

* Opomba: Pri predvideni dodelitvi nagrad glede na upravičene vloge v letu 2018 po predlaganem pravilniku 

je potrebno poudariti, da gre za približno oceno, ker izpolnjevanje starostnega pogoja po novem pravilniku ni 

bilo ponovno preverjeno. S potrebnimi podatki namreč ne razpolagamo.  

 

 

Kot je možno razbrati iz tabele je bilo v letu 2018 podeljenih 36 nagrad po veljavnem pravilniku, 

vendar pa je morala občina za izplačilo le-teh zagotoviti dodatna proračunska sredstva. 

V kolikor bi se v letu 2018 nagrade podeljevale po novem pravilniku, bi  jih bilo podeljenih 69. 

Višina bruto nagrad bi sicer bila nižja, vendar pa v proračunu občine ne bi bilo potrebno 

zagotavljati dodatnih sredstev; hkrati pa bi občina nagradila in razveselila kar 33 več študentov, ki 

so uspešno zaključili vpisane študijske programe.     
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Z novim pravilnikom se tako ureja področje nagrajevanja »pridnih« študentov v Občini Medvode, 

hkrati pa se spodbuja mlade k izobraževanju ter čim hitrejšemu zaključku študija. Hkrati pa se 

sprejem novega pravilnika kaže tudi kot doprinos k mladinski strategiji, ki je v fazi priprave.  

 

Ocena finančnih posledic za proračun Občine Medvode: 

Sprejetje osnutka in predloga novega Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini 

Medvode za občinski proračun ne predstavlja dodatnih obremenitev. Sredstva za izplačilo nagrad 

so zagotovljena v proračunu Občine Medvode, na proračunski postavki »8.1.1.13 Nagrade 

študentom«.  

 

Z novim Pravilnikom o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode se hkrati zagotovi, da 

kljub velikemu številu oddanih vlog na javnem pozivu ne bi prihajalo do izplačil nagrad samo za 

doseženo določeno stopnjo izobrazbe ali za morebitno prerazporejanje sredstev z drugih postavk 

na to postavko v primeru primanjkljaja in zaradi izplačila večjega števila nagrad.    

 

 

Pripravila: 

Teja Zajec        Nejc Smole 

svetovalka        župan  

 


