
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: 410-8/2020-1 
Datum: 15. januar 2020 
 
 
Župan Občine Medvode izdaja na podlagi 10. člena Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v 
občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije, številka 77/2019) v zadevi dodelitve nagrad 
študentom Občine Medvode, naslednji 
 
 

JAVNI POZIV 
k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom občine Medvode 

v letu 2020 
 
 
1. Predmet javnega poziva 

 
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. 
 

 
2. Pogoji za pridobitev nagrade 

 
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen dodiplomski študijski program prve stopnje 
lahko kandidirajo študenti, ki so od 01.10.2018 do 31.12.2019 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  

- so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora diplomskega dela ali opravljene zadnje 

študijske obveznosti še niso dopolnili 25 let. 

 
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski program druge 
stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so od 01.10.2018 do 31.12.2019 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. 



 

 
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski program tretje 
stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so od 01.10.2018 do 31.12.2019: 
- 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. 

 
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. 
 
Študenti, ki so pridobili naslov na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj 
Republike Slovenije, morajo vlogi priložiti mnenje, ki ga v postopku vrednotenja 
izobraževanja na podlagi tuje listine o izobraževanju izda za to pristojni organ v Republiki 
Sloveniji (na primer ENIC - NARIC center). 
 
V primeru, da študent mnenja pristojnega organa do roka za prijavo ne pridobi, se njegova 
vloga šteje kot popolna le, če priloži dokazilo pristojnega organa, da je oddal vlogo za 
vrednotenje izobraževanja. Študent mora vlogo za dodelitev nagrade študentu dopolniti s kopijo 
izdanega mnenja v roku 10 dni od izdaje mnenja pristojnega organa, v nasprotnem primeru se 
njegova vloga za dodelitev nagrade zavrže. 
 
 

3. Merila, po katerih se točkujejo vloge in dodeljujejo nagrade 
 
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. 

 
Študenti, ki se izobražujejo na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike 
Slovenije, priložijo kot dokazila o doseženi povprečni oceni 10 v vseh letnikih zaključenega 
študijskega programa: 
- dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega 

programa, 

- prevod dokumentacije, 

- primerjavo vrednotenja ocen v tujini z vrednotenjem ocen v Republiki Sloveniji. 

 
Študenti, ki na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije zaključno in 
uspešno zagovarjajo delo študijskega programa druge ali tretje stopnje, ki obravnava tematiko 
občine Medvode, priložijo prevod tega dela besedila v slovenski jezik. 

  



 

4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
 
Iz proračunske postavke 8.1.1.13 Nagrade študentom se za predmet tega javnega poziva 
namenijo sredstva v višini 32.000,00 evrov. 
 
 

5. Obrazec vloge 
 
Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku na spletnem mestu 
www.medvode.si. 
 
 

6. Način in rok za prijavo 
 
Vlogo je treba vložiti na naslovu Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, v poslovnem času občine, do vključno ponedeljka, 24. februarja 2020, oziroma 
mora biti do tega roka za prijavo vloga najkasneje oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 
 
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne odpiraj - prijava na javni poziv 
- študenti!« 
 
Vloga je popolna, če je oddana na predpisanem obrazcu in ima priložene vse obvezne priloge in 
podatke, določene v dokumentaciji, ki je sestavni del tega poziva. 
 
Nepopolne vloge, vloge, oddane po izteku roka in vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, 
bodo s sklepom zavržene. Občinska uprava bo za dopolnitev vlog pozvala le tiste kandidate, pri 
katerih iz predloženih dokumentov ne bo mogoče ugotoviti upravičenosti do nagrade. 
 
 

7. Seznam kontaktnih oseb 
 
Kontaktni osebi sta: 
- Martina Kutnar, e-pošta: martina.kutnar@medvode.si, 01/361-95-30, 

- Gregor Rozman, e-pošta: gregor.rozman@medvode.si, 01/361-95-21. 

 
 

8. Rok, v katerem bodo predlagatelji vlog obveščeni o izidu javnega poziva 
 
Občina bo prijavitelje o svojih odločitvah obvestila do 15. aprila 2020. 
 
 

9. Drugo 
 

Za določbe, ki jih besedilo javnega poziva posebej ne navaja, se uporablja besedilo Pravilnika o 
dodeljevanju nagrad študentom v občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije, številka 
77/2019). 

 
 

Župan Občine Medvode 
Nejc Smole 

 

http://www.medvode.si/

