Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12–ZUJF in 14/15–ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 16.
redni seji, dne 09.02.2017 sprejel

PRAVILNIK
o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno
izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(namen)
(1) S tem pravilnikom se določijo način, pogoji in postopek dodeljevanja priznanj in nagrad
najuspešnejšim osnovnošolcem, učencem glasbenih šol, dijakom in študentom iz Občine Gornja
Radgona.
(2) Sredstva za priznanja, simbolične nagrade in denarne nagrade po tem pravilniku se zagotavljajo
v proračunu občine za posamezno leto.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI
2. člen
(učenci osnovnih in glasbenih šol)
(1) Najuspešnejšim učencem osnovnih in glasbenih šol v občini enkrat letno praviloma ob koncu
šolskega leta za zaključeno izobraževanje župan podeljuje priznanja oziroma simbolične praktične
nagrade na posebnem sprejemu.
(2) Najuspešnejše učence na področju šolskih dejavnosti določijo same šole po enotnih merilih.
(3) Na področju izvenšolskih dejavnosti določijo same šole po enotnih merilih najuspešnejše
učence, ki so dosegli vrhunske dosežke.
(4) Enotna merila iz drugega in tretjega odstavka tega člena na podlagi predhodnih posvetovanj s
šolami opredeli župan.
3. člen
(dijaki in študenti – pogoji za pravico do denarne nagrade)
Pravico do denarne nagrade po tem pravilniku lahko uveljavljajo kandidati, ki ustrezajo določilom
tega pravilnika ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo stalno prebivališče v Občini Gornja Radgona neprekinjeno najmanj eno leto pred dnevom
zaključenega izobraževanja oziroma dnevom dosega javno priznanega uspeha ali izjemnega
dosežka najmanj do dneva oddaje vloge za uveljavljanje pravice do denarne nagrade po tem
pravilniku
in izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:
- so do dopolnjenega 29. leta starosti zaključili program srednjega poklicnega in strokovnega
izobraževanja,
- so do dopolnjenega 29. leta starosti zaključili dodiplomski študij na višješolskem,
visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu po 1. bolonjski stopnji,
- so zaključili magistrski študij po 2. bolonjski stopnji ali doktorski študij po 3. bolonjski stopnji,
- so do dopolnjenega 29. leta starosti dosegli javno priznan uspeh ali izjemen dosežek v času
srednješolskega izobraževanja oziroma študija.
4. člen
(ugotavljanje deficitarnosti in zaključka izobraževanja)
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(1) Deficitarni poklic in deficitarna študijska smer se po tem pravilniku ugotavlja na podlagi javno
dostopnih podatkov, katere sprejmejo državni organi in organi v sestavi ministrstev ter deficitarnih
področij in izobraževalnih programov, katere določa politika štipendiranja in jih sprejme Vlada
Republike Slovenije. V kolikor so podatki opredeljeni po statističnih regijah, se upoštevajo podatki
veljavni za statistično Pomursko regijo.
(2) Deficitarni poklic in deficitarna študijska smer se po tem pravilniku lahko ugotavlja tudi na
podlagi nabora deficitarnih poklicev oziroma poklicnih področij, ki ga sprejme župan na podlagi
podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena ali ugotovljenih lokalnih potreb. Ta nabor se objavi na
spletni strani občine.
(3) Po tem pravilniku se kot deficitarni poklic šteje zaključen program srednjega poklicnega in
strokovnega izobraževanja, ki je bil v času vpisa ali do končanega izobraževanja, kot deficitarni
poklic prepoznan v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(4) Po tem pravilniku se kot deficitarna študijska smer šteje smer zaključenega študija na
višješolskem, visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu po 1. bolonjski stopnji, ki je
bila v času vpisa ali do končanega študija, kot deficitarna študijska smer prepoznana v skladu s
prvim in drugim odstavkom tega člena.
(5) Kot dokazilo o zaključenem izobraževanju se upošteva pisno potrdilo oziroma spričevalo izdano
s strani izobraževalne ustanove.
5. člen
(javno priznan uspeh – naziv zlati maturant)
(1) Za vsak javno priznan uspeh se po tem pravilniku šteje naziv zlati maturant za zaključeno
srednješolsko izobraževanje (poklicna oz. splošna matura).
(2) Kot dokazilo o javno priznanem uspehu se upošteva pisni dokument izdan s strani pristojnega
organa.
6. člen
(izjemen dosežek)
(1) Za vsak izjemen dosežek v času srednješolskega izobraževanja oziroma dodiplomskega študija
se po tem pravilniku šteje dobljeno zlato priznanje oziroma doseženo prvo mesto na državnih in
mednarodnih tekmovanjih za posameznika, vključno s priznanji na športnih in glasbenih
tekmovanjih.
(2) Kandidat z vlogo kot dokazilo o izjemnem dosežku predloži pisno potrdilo oziroma priznanje
ob hkratni izpolnitvi pogoja veljavnega statusa dijaka oziroma študenta.
(3) Na posameznega kandidata se za upravičenost do denarne nagrade po tem pravilniku upoštevata
največ dva najvišja dosežka v posameznem letnem obdobju.
(4) Z denarno nagrado se po tem pravilniku nagradi do največ deset najvišjih oziroma vrhunskih
dosežkov v posameznem letnem obdobju izmed vseh prispelih vlog. Posamezno letno obdobje za
upravičence se začne 1. septembra, konča pa 31. avgusta.
(5) Postopek ugotavljanja upravičencev do denarne nagrade za izjemne dosežke vodi komisija iz
11. člena tega pravilnika.
(6) Na podlagi s strani komisije predloženega predloga upravičencev o pravici do denarne nagrade
odloči občinska uprava v skladu z določili 10. člena tega pravilnika.
7. člen
(strokovno ukvarjanje z lokalno problematiko)
(1) Študenti, ki so se v zaključnem delu študija na višješolskem, visokošolskem strokovnem ali
univerzitetnem programu po 1. bolonjski stopnji ali na magistrskem študiju po 2. bolonjski stopnji
ali doktorskem študiju po 3. bolonjski stopnji strokovno ukvarjali z lokalno problematiko vezano na
občino Gornja Radgona, imajo pravico kandidirati za posebno denarno nagrado.
(2) Kandidat z vlogo poleg dokazila o zaključenem izobraževanju predloži zaključno delo
(diplomsko delo, magistrsko delo, doktorska disertacija) v katerem je lokalna problematika
strokovno obravnavana.
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(3) Do denarne nagrade za strokovno ukvarjanje z lokalno problematiko so v posameznem letnem
obdobju lahko upravičeni do največ trije kandidati, katerih zaključna dela v rezultatu predstavljajo
največji doprinos lokalni skupnosti. Posamezno letno obdobje za upravičence se začne 1.
septembra, konča pa 31. avgusta.
(4) Postopek ugotavljanja upravičencev do denarne nagrade za strokovno ukvarjanje z lokalno
problematiko vodi komisija iz 11. člena tega pravilnika.
(5) Na podlagi s strani komisije predloženega predloga upravičencev o pravici do denarne nagrade
odloči občinska uprava v skladu z določili 10. člena tega pravilnika.
III. VIŠINA DENARNIH NAGRAD
8. člen
(višine denarnih nagrad)
(1) Denarna nagrada znaša za:
a) zaključen program srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, prepoznan kot
deficitarni poklic – 200 EUR;
b) zaključeni študij
− za diplomo na višješolskem študijskem programu– 75 EUR, za deficitarno študijsko smer pa
še dodatno 50 EUR,
− za diplomo na visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu (1. bolonjska
stopnja) – 100 EUR, za deficitarno študijsko smer pa še dodatno 50 EUR,
− za magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)– 200 EUR,
− za doktorat znanosti – 400 EUR;
c) javno priznan uspeh (5. člen) – 200 EUR,
d) izjemen dosežek (6. člen) – 100 EUR,
e) strokovno ukvarjanje z lokalno problematiko (7. člen) – 200 EUR.
(2) Denarne nagrade za namene pod točko a), b), c), d) in e) prejšnjega odstavka tega člena se
medsebojno ne izključujejo.
IV. ROK ZA ODDAJO VLOGE
9. člen
(rok za oddajo vloge)
Kandidati morajo oddati vlogo najkasneje v roku 6 mesecev od dneva zaključenega izobraževanja
oziroma dneva dosega javno priznanega uspeha ali izjemnega dosežka po tem pravilniku. Po izteku
tega roka kandidati več ne morejo uveljavljati pravice do denarne nagrade.
V. POSTOPEK
10. člen
(postopek za uveljavljanje pravice do denarne nagrade)
(1) Občinska uprava mora pred izdajo odločbe zahtevati dopolnitev vloge, če iz vloge niso razvidni
vsi podatki in dokazila, ki so podlaga za uveljavljanje pravice do denarne nagrade po določilih tega
pravilnika.
(2) Popolnost vloge za denarno nagrado za namen iz 6. in 7. člena tega pravilnika se začne
ugotavljati z dnem, ko pristojna komisija vlogo obravnava. Vloge kandidatov, ki s strani komisije
niso predlagani kot upravičenci, se zavrne.
(3) O pravici do denarne nagrade na podlagi popolne vloge odloči občinska uprava z odločbo v
skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločbo je možno vložiti pritožbo
županu Občine Gornja Radgona v roku 15 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloči župan z
odločbo v roku 15 dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna.
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11. člen
(komisijski postopek)
(1) Postopek ugotavljanja upravičencev do denarne nagrade za izjemne dosežke in postopek
ugotavljanja upravičencev do denarne nagrade za strokovno ukvarjanje z lokalno problematiko vodi
tri članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Enega člana komisije, kot predstavnika mladih
predlaga mladinski svet. Dva člana komisije predlaga odbor, pristojen za družbene dejavnosti.
(2) Naloge komisije so:
- obravnava prispelih vlog,
- ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in kandidatov,
- oblikovanje kriterijev za ovrednotenje izjemnih dosežkov glede na specifičnost področij
(višje se ovrednoti tekmovanje večjega obsega ter upošteva tudi vidik promocije občine),
- oblikovanje kriterijev za ovrednotenje rezultatov predloženih zaključnih del glede na
specifičnost področij z namenom ugotovitve, katero predstavlja največji doprinos lokalni
skupnosti (višje se ovrednoti študij višje stopnje),
- priprava predloga upravičencev z utemeljitvijo odločitve,
- sestava zapisnika o delu.
(3) Komisija mora predložiti predlog upravičencev najkasneje v roku 30 dni po koncu posameznega
letnega obdobja.
VI. IZPLAČILO DENARNIH NAGRAD
12. člen
(izplačilo denarne nagrade)
(1) Višine denarnih nagrad v tem pravilniku so določene v bruto znesku, kateri se za posameznega
prejemnika zmanjša za obračun dohodnine, če je tako določeno z zakonom.
(2) Denarna nagrada po tem pravilniku se izplača po pravnomočnosti odločbe, praviloma
najpozneje v roku 15 dni oziroma potem, ko so v proračunu občine za ta namen zagotovljena
potrebna sredstva.
13. člen
(vračilo denarne nagrade)
V primeru, da se ugotovi, da je prejemnik denarno nagrado prejel na podlagi neresničnih podatkov
ali na podlagi predloženih lažnih potrdil oziroma dokazil, je prejeto denarno nagrado dolžan vrniti v
celoti z zamudnimi obrestmi od dneva, ko mu je bila denarna nagrada izplačana, in sicer najkasneje
v roku 30 dni od dneva pravnomočnosti sklepa o ugotovitvi neupravičenega prejema denarne
nagrade.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začetek uporabe in začetek veljavnosti)
(1) Ta pravilnik se začne uporabljati za zaključeno izobraževanje od 1. 1. 2016 dalje ter dosežen
javno priznan uspeh, izjemen dosežek ali strokovno ukvarjanje z lokalno problematiko od 1. 9.
2016 dalje. Kandidati, ki na dan začetka veljave tega pravilnika ne morejo oddati vloge v roku iz 9.
člena tega pravilnika, lahko vlogo oddajo v roku 2 mesecev od začetka veljavnosti tega pravilnika.
(2) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
Številka: 007-2/2016-U101
Datum: 10.02.2017
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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