
  

 
Občina Velika Polana na podlagi Pravilnika o nagradah študentom Občine Velika Polana (Uradni list 

RS št. 70/2008) in Sklepa o spremembi Pravilnika o nagrajevanju študentov (Uradni list RS št. 

26/2015) objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 

ZA PODELITEV NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE VELIKA POLANA  
 
 

I. PREDMET RAZPISA: 

Predmet javnega razpisa je podelitev nagrad študentom Občine Velika Polana za leto 2020. 

Razpisno obdobje za prijavo na razpis je od 20.08.2020 do 13.11.2020. Višina razpisanih sredstev 

na proračunski postavki znaša 5.500,00 EUR. 

 

 

II. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE NAGRAD: 

Nagrade se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na 

območju Občine Velika Polana.  

Nagrada se podeli za zaključen letnik oz. študij (diploma, magisterij, doktorat) v šolskem letu 

2019/2020. 

Pri podeljevanju nagrad se upošteva vpis v višji letnik na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih 

zavodih za tekoče študijsko leto, ki se je začelo z 01.10. tekočega leta, ter uspešno opravljena diploma, 

magisterij in doktorat. 

Pogoj za pridobitev nagrade je prijava na razpis skupaj s prilogami in na zahtevo komisije tudi druge 

listine. Obrazec za prijavo je PRILOGA 1 tega razpisa. 

 

V prijavi na razpis morajo študenti navesti za katero nagrado kandidirajo in priložiti: 

- dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Velika Polana; 

- dokazilo o vpisu v naslednje študijsko leto; 

- potrdilo o opravljenih izpitih; 

- dokazilo o zaključku študija (fotokopija diplome,  magisterija ali doktorata); 

- tabelo ravni visokošolske izobrazbe na kateri je potrebno obvezno označiti za katero 

raven visokošolske izobrazbe se prijavlja na razpis – PRILOGA 2.  

 

Višina nagrade študentom (PRILOGA 3) za opravljeni letnik, diplomo, magisterij ali doktorat je 

razvidna iz Sklepa o spremembi Pravilnika o nagrajevanju študentov, ki je podlaga tega razpisa. 

 

III. ROK, V KATEREM MORAJO BITI PREDLOŽENE PRIJAVE NA RAZPIS ZA 

DODELITEV SREDSTEV PO TEM RAZPISU IN OPREMLJENOST OVITKA: 

Prijava na razpis, ki jo študenti dobijo v sprejemni pisarni občine Velika Polana, mora v zaprti 

ovojnici prispeti na naslov Občina Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana do vključno 

13.11.2020 do 12.00 ure. Ovojnica mora biti označena z napisom »Ne odpiraj-javni razpis-nagrade 

študentom«. Prijavitelji nepopolnih prijav na razpis, bodo pozvani k dopolnitvi prijave na razpis. 

Prijava na razpis, ki jo prijavitelj v predpisanem roku ne dopolni, bo zavrnjena. 

 

Župan bo o dodelitvi sredstev izdal sklep na podlagi predloga komisije, prijavitelji  pa bodo o izidu 

obveščeni v roku 5 dni od odpiranja vlog. 

 

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite po telefonu 02 57 76 750 ali 051 376 300- Slavica Lutar. 
 

Župan občine Velika Polana:  

            mag.  Damijan Jaklin l.r. 


