
 

Občina Šoštanj,  Trg svobode 12, 3325 Šoštanj  na podlagi 10. člena Pravilnika o nagradah za izjemne 

dosežke in uspehe študentov (Uradni list Občine Šoštanj št. 6/2015, 7/2015, 8/2015, 4/2016, 3/2020) (v 

nadaljevanju pravilnika) objavlja 
 

 

J A V N I    R A Z P I S 
 

ZA DODELITEV NAGRAD ZA IZJEMNE DOSEŽKE IN USPEHE 

ŠTUDENTOV 
 

 

  

I.        PREDMET RAZPISA  
 

Predmet  razpisa je dodelitev nagrad v letu 2020 za izjemne dosežke in uspehe študentov iz 

Občine Šoštanj na izobraževalnem, znanstvenem, umetniškem, športnem ali drugem 

strokovnem področju. Namen nagrajevanja študentov za izjemne dosežke  in uspehe je 

povečevanje vloge znanja in strokovne uspešnosti kot družbene vrednote, priznanje 

najuspešnejšim posameznikom ter krepitev motivacije za nadaljnje uspešno šolanje. 
 

II.      UPRAVIČENCI  
 

Splošni pogoji za pridobitev nagrade 
 

Na podlagi 4. člena pravilnika je potrebno, da študenti izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 

- so državljani Republike Slovenije; 

- imajo stalno bivališčem na območju Občine Šoštanj; 

- imajo status študenta in 

- so prvič vpisani  v 1. letnik ali v višji letnik programov višjega ali  visokošolskega 

izobraževanja prve ali druge stopnje. 
 

Posebni pogoji za pridobitev nagrade 
 

Do nagrade so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo navedene splošne pogoje ter so dosegli 

oziroma izpolnjujejo naslednje pogoje in merila: 

 študenti, ki se vpisujejo v 1. letnik študija; 
dosežena visoka povprečna ocena dijaka v zaključnem letniku srednješolskega 

izobraževanja, naziv zlati maturant na splošni ali poklicni maturi, visoka uvrstitev  na 

regijskem, državnem ali mednarodnem tekmovanju iz znanja ali umetnosti oziroma 

športnem tekmovanju (nagrada, priznanje), izjemni dosežek v znanju ali umetnosti 

(razstava, koncert, predstava, literarna knjiga, nastop z znanstveno razpravo, objava 

znanstvenega ali strokovnega članka); 

 študenti, ki se vpisujejo v višji letnik študija; 
naziv zlati maturant na splošni ali poklicni maturi, visoka povprečna ocena opravljenih 

izpitov v preteklem študijskem letu, visoka uvrstitev na regijskem, državnem ali 

mednarodnem tekmovanju v znanosti, umetnosti ali športu (nagrada, priznanje), izjemni 

dosežek v znanosti ali umetnosti (nastop z znanstveno razpravo, objava znanstvenega 

ali strokovnega članka, razstava, koncert, predstava, literarna knjiga);   

 vpetost  v ostale aktivnosti družbenega življenja (prostovoljstvo ali dobrodelnost) (velja 

za študente 1. letnikov in višjih letnikov študija). 

 

III.    ŠTEVILO IN VIŠINA NAGRAD 
 

Podeljenih bo največ šest (6) nagrad kandidatom z najvišjim številom doseženih točk, od tega 

študentom, vpisanim v 1. letnik študija največ dve (2) nagradi oziroma ne več kot polovica (1/2)  

podeljenih nagrad. 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=118968
http://www.uradni-list.si/1/content?id=118968


Višina nagrade za študente 1. letnika znaša 100 % minimalne plače, za študente višjih letnikov 

pa 110 % minimalne plače v Republiki Sloveniji, ki je javno objavljena v mesecu pred tem 

javnim razpisom. Neto vrednost nagrade se izplača v enkratnem znesku. 

IV.   PRIJAVA NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO VLOG 
 

Vloga za dodelitev nagrade po tem javnem razpisu mora biti oddana na obrazcu, ki je na 

razpolago v elektronski ali fizični obliki. Vloga, ki ni podana na navedenem obrazcu, se šteje 

kot nepopolna. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena 

v navedenem obrazcu. Navedeni obrazec vloge je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega 

roka dosegljiv na spletni strani Občine Šoštanj: www.sostanj.si. Navedeni obrazec vloge se 

lahko v istem času dobi tudi v prostorih občinske uprave Občine Šoštanj, naslov: Trg svobode 

12, 3325 Šoštanj. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa 

objavimo kot popravek na spletni strani Občine Šoštanj, najkasneje 8 dni pred zaključkom 

razpisa. 
 

K vlogi za dodelitev nagrade je potrebno priložiti : 

1. dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto izobraževalnega programa (2020/2021); 

2. dokazilo o učnem uspehu (študentje prvih letnikov) oziroma študijskem uspehu (študentje 

višjih letnikov) zadnjega zaključenega leta izobraževanja; 

3. dokazila glede izjemnih dosežkov oz. uspehov: fotokopija maturitetnega spričevala, 

fotokopije oziroma fotografije priznanj ali nagrad s tekmovanj, programske liste koncertov 

ali predstav, druga dokazila glede izjemnih dosežkov in uspehov; 

4. kakršnakoli drugačna dokazila o obstoju prijavljenega dosežka ali uspeha; 

5. dokazilo o registrirani prostovoljski ali dobrodelni dejavnosti z natančno obrazložitvijo 

dejavnosti vlagatelja. 
   

Dokazilu o uspehu ali dosežku, ki je v izvirniku v tujem jeziku, je potrebno priložiti prevod 

dokazila v slovenski jezik.  
 

Kot popolna bo obravnavana vloga, ki bo oddana v skladu z zahtevami iz te točke razpisa. 
 

Občina Šoštanj  lahko pridobi potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu 

vlagatelja iz uradnih evidenc. 
 

Za pridobitev nagrade po tem razpisu ni mogoče uveljaviti dosežka, ki za dijaka ali študenta 

pomeni obvezni del srednješolskega izobraževalnega oziroma študijskega programa. 
 

Študentje lahko uveljavljajo dosežke in uspehe, dosežene v treh preteklih letih, šteto od leta 

2020 in največ tri dosežke z umetniškega, znanstvenega, športnega ali drugega strokovnega 

področja. Časovna omejitev ne velja za uspeh ''zlati maturant'' na splošni ali poklicni maturi.  
 

Študentje lahko vsak svoj dosežek ali uspeh na razpisu uveljavijo le enkrat.   
  

                        

Rok za oddajo vlog je petek, 30. oktober 2020.  Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je 

zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12,  3325  

Šoštanj  ali osebno oddana v sprejemno pisarno Občine  Šoštanj do 12.00 ure zadnji dan roka.  
 

Ovojnica z vlogo naj bo opremljena s pripisom: »RAZPIS ZA NAGRADE ŠTUDENTOM«. 
 

Prepozno vložene vloge, vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, in vloge, ki ne bodo v roku 

dopolnjene, se s sklepom zavržejo. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo 

zainteresirani na tel. št.: 03 898 43 00. 
 

V.     IZBIRNI POSTOPEK 
 

Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo je 18. 9. 2020  imenoval  župan Občine Šoštanj. 

V primeru nepopolnih vlog in vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, komisija vlagatelja pozove, 

da vlogo v postavljenem roku dopolni. Predlog za dodelitev nagrade, za zavrženje ali za 

zavrnitev vloge komisija poda na temelju določil Pravilnika o nagradah za izjemne dosežke in 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=118968


uspehe študentov (Uradni list Občine Šoštanj št. 6/2015, 7/2015, 8/2015, 4/2016, 3/2020). O 

izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni z odločbo. Kandidat, prijavitelj na javnem 

razpisu po pravilniku, je lahko prejemnik nagrade največ dvakrat kot redni študent višjega ali 

visokošolskega izobraževalnega  programa prve ali druge stopnje. Občina in nagrajenec 

medsebojna razmerja glede nagrade uredita s pogodbo. 
 

 

številka :  603-0002/2020                                                           OBČINA ŠOŠTANJ 

   datum :  21. 9. 2020                        komisija za dodelitev nagrad za izjemne dosežke in uspehe študentov 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=118968

