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PREDLOG 

 

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).  

 

Do nagrade so upravičeni tudi študenti, ki so uspešno zaključili študij na 

izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije. Svojim vlogam 

morajo priložiti mnenje, ki ga v postopku vrednotenja izobraževanja na podlagi tuje 

listine o izobraževanju izda za to pristojni organ v Republiki Sloveniji. 

 

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 koledarskem letu zaključili univerzitetni ali strokovni 

študijski program ter so:  
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- 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  

- 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 koledarskem 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 koledarskem 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 

 

Študenti, 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.  



 4 / 13 
 

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 

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 začetku koledarskega leta in po sprejetju 

proračuna, 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 

 

Ne glede na določbe 4., 5. in 6. člena lahko v letu 2020 za nagrade kandidirajo tudi 

študenti, ki izpolnjujejo pogoje iz teh členov in so študij zaključili v obdobju od 

01.10.2018 do 31.12.2018. 

 

14. 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).  

 

15. 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: 

 

Občinski svet Občine Medvode je na 7. seji, dne 25.09.2019, sprejel Osnutek Pravilnika o 

dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode, v nadaljevanju: osnutek pravilnika. 

 

Gradivo je bilo predhodno obravnavano tudi na sejah Odbora za mladino, Statutarno pravne 

komisije in Odbora za družbene dejavnosti.  

 

Na osnutek pravilnika so bile podane pripombe na Odboru za družbene dejavnosti. V obrazložitvi v 

poševni obliki besedila navajamo odgovore na pripombe in predloge ter utemeljujemo, katere smo 

upoštevali in vnesli v besedilo predloga pravilnika, katerih pa nismo upoštevali.  

 

Pripombe, ki smo jih upoštevali, so v besedilu predloga pravilnika označeni s pisavo 

»krepko«. 

 

Predlogi oziroma pripombe Odbora za družbene dejavnosti na osnutek pravilnika:  

 

1. V 1. členu pravilnika, ki določa upravičence, se za besedo »Medvode« doda dikcija, »ki 

imajo stalno prebivališče prijavljeno v občini Medvode za čas opravljanja vrste študija«. 

Predlog ni bil upoštevan. Že po definiciji zakona o prijavi prebivališča je stalno prebivališče naslov, 

na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar 

se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih 

vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave. 

Težko verjamemo, da bi študenti le zaradi pridobitve enkratne denarne nagrade spreminjali stalno 

prebivališče, saj sprememba stalnega prebivališča vendarle ni tako enostavna, posamezniku pa 

povzroči kar nekaj stroškov, povezanih z zamenjavo dokumentov.  

 

2. V 8. členu pravilnika se poleg tega, da zaključno delo obravnava tematiko na področju 

občine Medvode doda »in je rešitve možno aplicirati na področju občine Medvode«.  

Predlog ni bil upoštevan. Menimo, da dodatna določba ni smiselna, saj v kolikor zaključno delo 

obravnava tematiko s področja naše občine, kar bo razvidno že iz samega povzetka naloge, le-ta 

vsaj delno posamezno problematiko ali rešitev že aplicira na konkretnem primeru naše občine. Za 

poglobljeno presojanje oz. ocenjevanje takšnih del in rešitev bi bilo potrebno v komisijo za 

dodeljevanje nagrad študentom imenovati strokovno usposobljen kader z različnih področij.  

 

Glede na razpravo Odbora za družbene dejavnosti in Občinskega sveta Občine 

Medvode, so v določbah predloga pravilnika upoštevani tudi naslednji predlogi oz. so 

dodane naslednje določbe: 

  

3. Glede na vprašanje članice občinskega sveta Ines Iskra glede nagrajevanja študentom, ki 

študirajo v tujini, je v 3. člen dodan drugi odstavek, ki se glasi:  

»Do nagrade so upravičeni tudi študentje, ki so uspešno zaključili študij na izobraževalnih 

institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije. Svojim vlogam morajo priložiti mnenje, ki ga v 

postopku vrednotenja izobraževanja na podlagi tuje listine o izobraževanju izda za to pristojni 

organ v Republiki Sloveniji.«. 
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4. Predlog odbora, da bi bilo podeljevanje nagrad vezano na koledarsko (proračunsko leto) in 

ne na študijsko leto, kot je navedeno v osnutku pravilnika.  

V 4., 5. in 6. členu predloga pravilnika se besedna zveza »študijskem letu« nadomesti z besedno 

zvezo »koledarskem letu«.  

Predlog je bil upoštevan, saj bo Občina Medvode tako lahko po novem razpisala nagrade za 

študente, ki so uspešno zaključili študij v preteklem koledarskem letu; hkrati pa bo javni poziv, 

tako kot ostali javni razpisi in javni pozivi, ki jih razpisuje Občina Medvode, v celoti vezan na 

veljavni proračun. Pri vsem tem pa obstaja možnost, da tudi tisti študentje, ki so uspešno zaključili 

študij na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije in bodo morali svojim 

vlogam priložiti mnenje pristojnega organa za vrednotenje (npr. ENIC – NARIC centra), na 

katerega pridobitev je potrebno čakati kar nekaj časa, prejmejo nagrade izplačane v tekočem 

proračunskem letu. Tako se nakazila ne bodo več prenašala v naslednje proračunsko leto, kot je 

bilo to v praksi do sedaj.  

 

5. Skladno z navedenim v prejšnji točki javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad 

študentom ne bo več objavljen ob izteku študijskega leta, temveč v začetku koledarskega 

leta oz. po sprejetju proračuna.  

V 10. členu predloga pravilnika se besedna zveza »ob izteku študijskega leta« nadomesti z 

besedno zvezo »ob začetku koledarskega leta in po sprejetju proračuna«.  

 

6. Glede na to, da v letu 2019 javni poziv za podelitev nagrad študentom v študijskem letu 

2018/19 ne bo objavljen, da veljavni pravilnik upravičence do nagrad veže na študijsko 

leto, nov predlog pravilnika pa na koledarsko leto, bi iz kroga upravičencev do nagrad 

izpadli študenti, ki so svoje študijske obveznosti zaključili v obdobju od 01.10.2018 do 

31.12.2018.  

Zaradi izenačitve položaja teh študentov se v predlog pravilnika doda nov 13. člen, ki se glasi: »Ne 

glede na določbe 4., 5. in 6. člena lahko v letu 2020 za nagrade kandidirajo tudi študenti, ki 

izpolnjujejo pogoje iz teh členov in so študij zaključili v obdobju od 01.10.2018 do 31.12.2018.«; 

vsi nadaljnji členi se ustrezno preštevilčijo.  

 

V nadaljevanju je občinska uprava na predlog Odbora za družbene dejavnosti pripravila statistiko 

podeljevanja nagrad študentom v občini Medvode za pretekla leta in simulacijo podeljevanja 

nagrad za leto 2018 upoštevajoč določbe novega pravilnika.  

 

  

Statistika podeljenih nagrad študentom v Občini Medvode 

 

Kot je že bilo omenjeno v gradivu samega osnutka pravilnika se nagrade, skladno z določbami 

Pravilnika o nagradah študentom Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06, 56/10 in 94/13) 

podeljujejo vse od leta 2006 dalje. Občinska uprava je, glede na podatke s katerimi razpolaga, v 

nadaljevanju pripravila statistiko podeljevanja nagrad študentom, in sicer od leta 2010 dalje.  

 

S pomočjo zaključnih računov je pripravljena krajša statistika za podeljevanje nagrad v 

proračunskih letih 2010, 2011 in 2012; medtem, ko je za vsa nadaljnja leta pripravljena obsežnejša 

statistika, katere podatki so prikazani v posameznih tabelah.  
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V proračunskem letu 2010 je Občina Medvode podeljevala nagrade za študijsko leto 2009/10; na 

objavljeni javni poziv pa je prispelo nekaj več kot 130 vlog. Za pozitivno rešene vloge je bilo 

podeljeno 93 nagrad, in sicer nagrade za: 2 doktorata, 6 magisterijev, 38 diplom (pretežno za 

bolonjski študij) in 47 za opravljen letnik.  

V proračunskem letu 2011 so bile podeljene nagrade za študijsko leto 2010/11. Na javni poziv je 

prispelo 114 vlog. Podeljenih je bilo 96 nagrad, in sicer 1 nagrada za opravljen doktorat (neto 

višina nagrade 1.187,00 EUR), 3 nagrade za opravljen magisterij znanosti (neto višina nagrade 

958,00 EUR), 4 nagrade za opravljen magisterij stroke (neto višina nagrade 711,00 EUR), 38 

nagrad za pridobljene diplome (neto višina nagrade 474,00 EUR) in 50 nagrad za zaključen letnik 

dodiplomskega študijskega programa (neto višina nagrade 238,00 EUR). 

V proračunskem letu 2012 so bile za študijsko leto 2011/12 podeljene naslednje nagrade: 38 

nagrad za opravljen letnik, 42 nagrad za opravljeno diplomo, 6 nagrad za opravljen magisterij 

stroke ter 2 nagradi za opravljen doktorat.  

 

V nadaljevanju so v posameznih tabelah, glede na proračunsko leto, prikazani statistični podatki 

podeljevanja nagrad študentom v Občini Medvode.  

 

Tabela 1: Proračunsko leto 2013 - nagrade študentom za študijsko leto 2012/13 

vrsta nagrade 

število 

prispelih 

vlog 

število 

podeljenih 

nagrad 

bruto 

vrednost 

nagrade (v 

EUR) 

neto 

vrednost 

nagrade (v 

EUR) 

skupaj 

nagrade v 

neto znesku (v 

EUR) 

doktorat znanosti 1 1 ni podatka 1.300,00 1.300,00 

magisterij znanosti/specializacija po 

prejšnjih univerzitetnih programih 
1 1 ni podatka 1.001,00 1.001,00 

magisterij stroke, specializacija po 

prejšnjih visokošolskih in diploma na 

prejšnjih univerzitetnih programih  

19 19 ni podatka 743,00 14.117,00 

magisterij stroke na enovitem 

magistrskem študiju 
1 1 ni podatka 850,00 850,00 

diploma na visokošolskih in 

univerzitetnih programih 
41 41 ni podatka 495,00 20.295,00 

opravljen letnik dodiplomskega 

študija 
43 43 ni podatka 249,00 10.707,00 

neustrezna vloga 13     

skupaj 119 106   48.270,00 

Vir: Zapisnik komisije za razdelitev nagrad študentom in zaključni račun Občine Medvode za leto 2013 

 

Tabela 2: Proračunsko leto 2014 - nagrade študentom za študijsko leto 2013/14 

vrsta nagrade 

število 

prispelih 

vlog 

število 

podeljenih 

nagrad 

bruto 

vrednost 

nagrade (v 

EUR) 

neto 

vrednost 

nagrade (v 

EUR) 

skupaj 

nagrade v 

neto znesku (v 

EUR) 

doktorat znanosti 3 3 ni podatka 1.306,50 3.919,50 

magisterij znanosti/specializacija po 

prejšnjih univerzitetnih programih 
1 1 ni podatka 1.006,00 1.006,00 

magisterij stroke, specializacija po 

prejšnjih visokošolskih in diploma na 

prejšnjih univerzitetnih programih  

21 21 ni podatka 746,71 15.680,91 

magisterij stroke na enovitem 

magistrskem študiju 
- - - - - 
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diploma na visokošolskih in 

univerzitetnih programih 
53 53 ni podatka 497,47 26.365,91 

opravljen letnik dodiplomskega 

študija 
55 - - - - 

neustrezna vloga 12     

skupaj 145 78   46.972,32 

Vir: Zapisnik komisije za razdelitev nagrad študentom in zaključni račun Občine Medvode za leto 2014 

 

Tabela 3: Proračunsko leto 2015 - nagrade študentom za študijsko leto 2014/15 

vrsta nagrade 

število 

prispelih 

vlog 

število 

podeljenih 

nagrad 

bruto 

vrednost 

nagrade (v 

EUR) 

neto 

vrednost 

nagrade (v 

EUR) 

skupaj 

nagrade v 

neto znesku (v 

EUR) 

doktorat znanosti 1 1 ni podatka 1.736,77 1.736,77 

magisterij znanosti/specializacija po 

prejšnjih univerzitetnih programih 
3 3 ni podatka 1.337,31 4.011,93 

magisterij stroke, specializacija po 

prejšnjih visokošolskih in diploma na 

prejšnjih univerzitetnih programih  

19 19 ni podatka 992,63 18.859,97 

magisterij stroke na enovitem 

magistrskem študiju 
1 1 ni podatka 1.135,59 1.135,59 

diploma na visokošolskih in 

univerzitetnih programih 
32 32 ni podatka 661,31 21.161,92 

opravljen letnik dodiplomskega 

študija 
46 - - - - 

neustrezna vloga 4     

skupaj 106 46   46.906,18 

Vir: Zapisnik komisije za razdelitev nagrad študentom in zaključni račun Občine Medvode za leto 2015 

 

Tabela 4: Proračunsko leto 2016 - nagrade študentom za študijsko leto 2015/16 

vrsta nagrade 

število 

prispelih 

vlog 

število 

podeljenih 

nagrad 

bruto 

vrednost 

nagrade (v 

EUR) 

neto 

vrednost 

nagrade (v 

EUR) 

skupaj 

nagrade v 

bruto znesku 

(v EUR) 

doktorat znanosti - - -   

magisterij znanosti/specializacija po 

prejšnjih univerzitetnih programih 
2 2 1.337,31 1.302,58 2.674,62 

magisterij stroke, specializacija po 

prejšnjih visokošolskih in diploma na 

prejšnjih univerzitetnih programih  

34 - - - - 

magisterij stroke na enovitem 

magistrskem študiju 
5 - - - - 

diploma na visokošolskih in 

univerzitetnih programih 
57 - - - - 

opravljen letnik dodiplomskega 

študija 
26 - - - - 

neustrezna vloga 9     

skupaj 133 2   2.674,62 

Vir: Zapisnik komisije za razdelitev nagrad študentom in zaključni račun Občine Medvode za leto 2016 
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Tabela 5: Proračunsko leto 2017 - nagrade študentom za študijsko leto 2016/17 

vrsta nagrade 

število 

prispelih 

vlog 

število 

podeljenih 

nagrad 

bruto 

vrednost 

nagrade (v 

EUR) 

neto 

vrednost 

nagrade (v 

EUR) 

skupaj 

nagrade v 

bruto znesku 

(v EUR) 

doktorat znanosti - - - - - 

magisterij znanosti/specializacija po 

prejšnjih univerzitetnih programih 
- - - - - 

magisterij stroke, specializacija po 

prejšnjih visokošolskih in diploma na 

prejšnjih univerzitetnih programih  

19 19 1.004,53 753,40 19.086,07 

magisterij stroke na enovitem 

magistrskem študiju 
5 5 1.149,21 861,91 5.746,05 

diploma na visokošolskih in 

univerzitetnih programih 
22 - - - - 

opravljen letnik dodiplomskega 

študija 
19 - - - - 

neustrezna vloga 6     

skupaj 71 24   24.832,12 

Vir: Zapisnik komisije za razdelitev nagrad študentom in zaključni račun Občine Medvode za leto 2017 

 

Tabela 6: Proračunsko leto 2018 - nagrade študentom za študijsko leto 2017/18 

vrsta nagrade 

število 

prispelih 

vlog 

število 

podeljenih 

nagrad 

bruto 

vrednost 

nagrade (v 

EUR) 

neto 

vrednost 

nagrade (v 

EUR) 

skupaj 

nagrade v 

bruto znesku 

(v EUR) 

doktorat znanosti 1 1 1.789,25 1.341,94 1.789,25 

magisterij znanosti/specializacija po 

prejšnjih univerzitetnih programih 
- - - - - 

magisterij stroke, specializacija po 

prejšnjih visokošolskih in diploma na 

prejšnjih univerzitetnih programih  

29 29 1.022,61 766,96 29.655,69 

magisterij stroke na enovitem 

magistrskem študiju 
6 6 1.169,89 877,42 7.019,34 

diploma na visokošolskih in 

univerzitetnih programih 
33 - - - - 

opravljen letnik dodiplomskega 

študija 
23 - - - - 

neustrezna vloga 7     

skupaj 99 36   38.464,28 

Vir: Zapisnik komisije za razdelitev nagrad študentom in zaključni račun Občine Medvode za leto 2018 

 

 

Simulacija podeljevanja nagrad študentom za leto 2018 

 

Na javni poziv za dodelitev nagrad študentom Občine Medvode za študijsko leto 2017/18 je v roku 

prispelo skupno 99 vlog, pri čemer je imenovana komisija za dodeljevanje nagrad študentom, 

upoštevajoč določbe obstoječega pravilnika, ob odpiranju le-teh ugotovila, da so bile oddane vloge 

upravičene do naslednjih nagrad:  

- 1 vloga za doktorat znanosti, 

- 6 vlog za magisterij stroke, 
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- 29 vlog za magisterij stroke na enovitem magistrskem študiju,  

- 33 vlog za diplomo, 

- 23 vlog za opravljen letnik dodiplomskega študija, 

- 7 vlog je bilo neustreznih. 

 

Komisija je prispele upravičene vloge razporedila glede na zagotovljena proračunska sredstva v 

višini 25.000,00 EUR, povišana za 13.464,28 EUR, torej v skupni višini 38.464,28 EUR (upoštevajoč 

bruto vrednosti nagrad). Glede na fiksno določene višine nagrad za posamezno vrsto študija in 

število prispelih vlog je Občina Medvode v letu 2018, z naknadno zagotovljenimi sredstvi, podelila 

skupno 36 nagrad za opravljene doktorate, magisterije stroke na enovitem magistrskem študiju in 

magisterije stroke. 

Razdelitev zagotovljenih proračunskih sredstev je prikazana v spodnji tabeli:  

 

vrsta študija 

vrednost nagrade 

v bruto znesku (v 

EUR) 

vrednost nagrade 

v neto znesku (v 

EUR) 

število 

podeljenih 

nagrad 

skupaj nagrade 

v bruto zneskih 

(v EUR) 

doktorat, raven 8/2 1.789,25  1.341,94 1 1.789,25 

magisterij stroke na enovitem 

magistrskem študiju, raven 7 
1.169,89 877,42 6 7.019,34 

magisterij stroke, raven 7 1.022,61 766,96 29 29.655,69 

diploma, raven 6/ - - - - 

opravljen letnik dodiplomskega 

študija 
- - - - 

skupaj   36 38.464,28 

 

 

Na predlog Odbora za družbene dejavnosti je v nadaljevanju pripravljena simulacija podeljevanja 

nagrad za leto 2018 upoštevajoč določbe predloga novega pravilnika.  

 

Glede na to, da je v preteklem letu na javni poziv za dodelitev nagrad študentom Občine Medvode 

v letu 2017/18 v roku prispelo 99 vlog in upoštevajoč določbe predloga novega pravilnika, da se 

podeljujejo le nagrade za zaključen dodiplomski študijski program prve stopnje (univerzitetni ali 

strokovni študijski program), podiplomski študijski program druge stopnje (magistrski ali enoviti 

magistrski študijski program) in podiplomski študijski progam tretje stopnje, je v nadaljevanju 

upoštevano dejstvo, da je na javni poziv prispelo 69 vlog, in sicer: 

- 33 vlog za diplomo, 

- 29 vlog za magisterij stroke, 

- 6 vlog za magisterij stroke na enovitem magistrskem študiju,  

- 1 vloga za doktorat znanosti. 

 

Pri ponovnem pregledu zgoraj navedenih vlog je bilo ugotovljeno, da kriterije za pridobitev 

nagrade, ki jih določajo 4., 5. in 6. člen predloga novega pravilnika, izpolnjuje: 

- 28 vlog za diplomo, 

- 21 vlog za magisterij stroke, 

- 5 vlog za magisterij stroke na enovitem magistrskem študiju. 

 

Do nagrade bi torej bilo upravičenih skupno 54 vlog, ki se skladno z določbo 8. člena predloga 

novega pravilnika ovrednotijo, kot je prikazano v nadaljevanju: 
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vrsta študija 

število 

upravičenih 

vlog 

število točk za 

posamezno vrsto 

študija 

skupno število točk 

za posamezno vrsto 

študija 

diploma 28 5 28×5=140 

magisterij stroke  21 10 21×10=210 

magisterij stroke na enovitem magistrskem študiju 5 15 5×15=75 

doktorat - - - 

skupaj 54  425 

 

Na podlagi opravljenega vrednotenja do nagrade upravičenih vlog je bilo skupno dodeljenih 425 

točk. Glede na to, da so bila na proračunski postavki »8.1.1.13 Nagrade študentom« zagotovljena 

sredstva v višini 25.000,00 EUR, bo vrednost nagrade za posamezno vrsto študija izračunana glede 

na število dodeljenih točk in višino zagotovljenih sredstev. Upoštevajoč slednje (25.000,00 

EUR/425 točk=58,82 EUR/točko) vrednost posamezne točke znaša 58,82 EUR bruto.  

 

Tabela v nadaljevanju prikazuje vrednost nagrade v bruto in neto znesku, hkrati pa prikazuje 

celotno razdelitev sredstev med upravičene vloge.  

 

vrsta študija 

vrednost 

nagrade v bruto 

znesku (v EUR) 

vrednost 

nagrade v neto 

znesku (v EUR) 

število 

podeljenih 

nagrad 

skupaj 

nagrade v 

bruto zneskih 

(v EUR) 

diploma 5×58,82=294,10  220,58 28 8.234,80 

magisterij stroke  10×58,82=588,20 441,15 21 12.352,20 

magisterij stroke na enovitem 

magistrskem študiju 
15×58,82=882,30 661,73 5 4.411,50 

doktorat - - - - 

skupaj   54 24.998,50 

 

Pripravljena simulacija podeljevanja nagrad za leto 2018 prikazuje razdelitev nagrad med 

upravičene vloge glede na določbe predloga novega pravilnika. Občina Medvode bi, v kolikor bi se 

v letu 2018 nagrade že podeljevale po predlogu novega pravilnika, podelila 54 nagrad. Nagrade bi 

tako bile podeljene vsem do nagrade upravičenim študentom. Višina nagrade za posamezno vrsto 

študija bi sicer bila nekoliko nižja kot je bila višina podeljenih nagrad, vendar pa bi nagrado 

skladno s predlogom novega pravilnika prejeli vsi, do nagrade upravičeni študentje. S sistemom 

nagrajevanja študentov po predlogu novega pravilnika bo hkrati zagotovljeno, da prerazporejanje 

oz. zagotovitev dodatnih sredstev, v primeru večjega števila prispelih in do nagrade upravičenih 

vlog, ne bi bilo več potrebno.  

 

 

Ocena finančnih posledic za proračun Občine Medvode: 

 

Ker je v fazi sprejema predlog novega Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini 

Medvode, javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Medvode, s katerim bi 

se študentom podelile nagrade za dosežene uspehe v študijskem letu 2018/19, v letu 2019 ni bil 

objavljen. Sredstva za izplačilo nagrad v letu 2019, ki so bila zagotovljena v proračunu občine na 

proračunski postavki »8.1.1.13 Nagrade študentom« v višini 25.000,00 EUR, bodo tako ostala 

neporabljena.  
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S predlogom pravilnika je predvideno nagrajevanje študentov, ki so v preteklem koledarskem letu 

zaključili študij na določenem študijskem programu tako, da podeljevanje nagrad ni več vezano na 

študijsko leto. Javni poziv skladno z določbami predloga novega pravilnika, v kolikor bo ta predlog 

pravilnika na seji Občinskega sveta Občine Medvode sprejet, bo tako objavljen v začetku 

prihodnjega leta.  

 

V proračunu občine za leto 2020 je v proračunski postavki »8.1.1.13 Nagrade študentom« prav 

tako zagotovljenih 25.000,00 EUR. Kot izhaja iz besedila predloga pravilnika in obrazložitve, bi bili 

v letu 2020 izjemoma do nagrade upravičeni tudi študenti, ki so obveznosti zaključili v obdobju od 

01.10.2018 do 31.12.2018, zato predlagamo, da se s spremembami proračuna za leto 2020 na tej 

proračunski postavki zagotovi  dodatnih 7.000,00 EUR, torej skupaj 32.000, 00 EUR.  

 

 

Pripravila: 

Teja Zajec        Nejc Smole 

svetovalka        župan  

 


