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3. člen
Besedilo 6. člena Pravilnika se v celoti črta.

4. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 01111-1/2018 Župan
Datum: 21. februarja 2018 Silvo Slaček,
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 
51/10, 84/10) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 
39/2010, 107/2010) je Občinski svet Občine Sveta Ana, na 18. 
redni seji, dne 21. 2. 2018 sprejel

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah 

osnovnošolcem ter dijakom in študentom občine Sveta Ana

1. člen
S tem Pravilnikom se spreminja Pravilnik o nagradah osnov-

nošolcem ter dijakom in študentom Občine Sveta Ana (MUV št. 
9/2012) – v nadaljevanju Pravilnik.

2. člen
Besedilo 5. člena Pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
Višina denarne nagrade:

- dijaki 4-letnega strokovnega programa in dijaki 4-le-
tnega gimnazijskega programa:
- za doseženo povprečno oceno 4,70 ali več je višina de-

narne nagrade 150 EUR,
- za zlate maturante je višina denarne nagrade 180 EUR.

Dijak zaključnega letnika lahko kandira za nagrado na pod-
lagi dosežene povprečne ocene v zadnjem letniku ali za nagrado 
zlatega maturanta. Nagradi se med seboj izključujeta in ju dijak 
ne more dobiti hkrati.

Študenti dodiplomskega študija:
- Visokošolski in univerzitetni program:

- za doseženo povprečno oceno od 9,00 do 10 je višina de-
narne nagrade 200 EUR,

- za zaključen študijski program z povprečno oceno od 
9,00 do 10 (vključno z oceno diplomske naloge) je višina 
denarne nagrade 250 EUR.

Študent zaključnega letnika lahko kandidira za nagrado na 
podlagi dosežene povprečne ocene v zadnjem letniku vključno z 
oceno diplomske naloge.

Če je tema diplomske naloge študenta vezana na območje 
Občine Sveta Ana in le ta kandidira za denarno nagrado na pod-
lagi zaključenega študijskega programa, se k višini denarne na-
grade prišteje še 50 EUR.
- Študenti podiplomskega študija (magistrski in doktorski 

študij)
- Za povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti na ma-

gistrskem študiju, vključno z oceno magistrske naloge, ki 
znaša 9,10 ali več je višina denarne nagrade 300 EUR.

- Za povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti na dok-
torskem študiju, vključno z oceno doktorske disertacije, 
ki znaša 9,10 ali več je višina denarne nagrade 350 EUR.

Če je tema magistrske naloge ali doktorske disertacije vezana 
na območje Občine Sveta Ana, se k višini denarne nagrade pri-
šteje še 50 EUR.


