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Obrazložitev: 

Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani je pristopila k pripravi Odloka o nagradah mladini za 

izjemne dosežke. 

Namen nagrajevanja uspešnih osnovnošolcev, športnikov osnovnih šol, učencev glasbenih šol 

in dijakov  je v tem, da se jih spodbudi k še večji zagnanosti in volji po doseganju izjemnih 

dosežkov. Njihova uspešnost je v interesu občine, saj so znanje, ustvarjalnost in talent 

elementi, ki so vedno večje jamstvo za uspešen razvoj v prihodnosti. 

Višina nagrade za posameznega upravičenca znaša 250,00 eurov bruto. Posamezen 
upravičenec pa bo lahko pridobil le eno nagrado v posameznem šolskem letu, ne glede na 
število dosežkov.  
 
Nagrade se bodo dodeljevale na podlagi javnega razpisa za dodelitev nagrad, ki se bo na 

podlagi sklepa župana objavil na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in v glasilu Pletenice. 

Za mladoletne upravičence bo vlogo moral oddati zakoniti zastopnik. Objava javnega razpisa  

se  bo praviloma izvedla do 31. oktobra za preteklo šolsko leto. 

V skladu s predlaganim Odlokom o nagradah mladini za izjemne dosežke, se bodo nagrajevali 

uspešni učenci in dijaki od 12. do vključno 19. leta starosti, na različnih področjih kot so šport, 

znanost in umetnost. 

Nagrajeni bodo tudi dijaki, ki so v času srednješolskega izobraževanja dosegli naziv zlatega 

ali diamantnega maturanta. 

O pridobitvi pravice do nagrade bo odločala Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani 
najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za predložitev prijav na javni razpis. 
Na drugi stopnji pa bo odločal  Župan Občine Dol pri Ljubljani. 
 
S predlaganim odlokom bi tako osnovnošolce in dijake dodatno spodbudili in nagradili, saj so 
lahko njihovi rezultati velik doprinos lokalni skupnosti. 
 
Finančne posledice: 
Sredstva za denarne nagrade po tem odloku se bodo zagotavljala v proračunu Občine Dol pri 

Ljubljani za posamezno leto. V letu 2021 je v proračunu zagotovljenih 3.000,00 EUR (PP 

40150). 

 
 
Pripravila: Ana Biser 
 
 
 
Priloga: 
Odlok o nagradah mladini za izjemne dosežke 
 

 

 

 

 



Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 UPB2) je Občinski 
svet Občine Dol pri Ljubljani na ….. seji dne …………… sprejel 
 

ODLOK o nagradah mladini za izjemne dosežke 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
Ta odlok določa nagrade, ki jih dodeljuje Občina Dol pri Ljubljani, upravičence do nagrad, vir 
financiranja, pogoje za pridobitev nagrade, višino in postopke v zvezi z nagradami.  

 
2. člen 

(vrste nagrad) 
 
Občina Dol pri Ljubljani dodeljuje nagrade za izredne dosežke na področju športa, znanosti in 
umetnosti, ki so jih posamezniki dosegli v preteklem šolskem letu. 
 

3. člen 
(namen nagrad in upravičenci do nagrad) 

 
Nagrade so namenjene spodbujanju nadarjenih osnovnošolcev in dijakov na območju Občine 
Dol pri Ljubljani. 
 
 

4. člen 
(vir financiranja) 

 
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v proračunu Občine Dol pri Ljubljani, v skladu s 
proračunskimi zmožnostmi. 
 

5. člen 
(pogoji za pridobitev nagrade) 

 
Nagrado lahko pridobi upravičenec, ki: 
 
- je v koledarskem letu star od 12 let do vključno 19 let, 
- ima stalno prebivališče na območju Občine Dol pri Ljubljani,  
- je v preteklem šolskem letu dosegel izjemni dosežek, opredeljen v 9. členu tega odloka, 
- je podal vlogo skladno z razpisnimi pogoji. 
 

6. člen 
(višina nagrade) 

 
Višina nagrade za posameznega upravičenca znaša 250,00 evrov bruto.  
Posamezen upravičenec lahko pridobi le eno nagrado na šolsko leto, ne glede na število 
dosežkov.  

 
 

7. člen 
(javni razpis za dodelitev nagrad) 

 
Nagrade se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev nagrad, ki se na podlagi sklepa 
Župana objavi na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in v glasilu Pletenice. Objava javnega 
razpisa se praviloma izvede do 31. oktobra za preteklo šolsko leto. Objava mora vsebovati 
zlasti:  



 
- pogoje in merila za dodelitev nagrad,  
- način in roke za vložitve prijave za dodelitev nagrade,  
- navedbo dokazil, ki jih je potrebno priložiti prijavi, 
- rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa ter,  
- kontakt osebe, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim 

razpisom. 
 

8. člen 
(prijava za dodelitev nagrad) 

 
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vse zahtevane podatke, priloge in dokazila, še zlasti: 
 

- potrdilo stalnem prebivališču na območju Občine Dol pri Ljubljani, 
- dokazilo o javno priznanem uspehu ali izjemnem dosežku iz  9. ali 10. člena tega 

odloka. 
 
Za mladoletne upravičence vlogo odda zakoniti zastopnik. 
 
 

9. člen 
(merila za izjemne dosežke) 

 
Za izjemne dosežke na posameznem področju se štejejo uvrstitve na tekmovanjih v športu, 
znanju, na umetniških področjih ter uvrstitve na umetniških, raziskovalnih ali drugih natečajih. 
 

Raven tekmovanja 
ali natečaja 

Doseženo mesto ali priznanje 

državno - prvo do peto mesto na športnih tekmovanjih,  
- prva ali druga nagrada oz. zlata in srebrna plaketa na 

umetniških, raziskovalnih ali drugih natečajih in tekmovanjih, 
- zlato ali srebrno priznanje na tekmovanjih v znanju 

mednarodno - prvo do deseto mesto 

svetovno - udeležba 

 

Državna tekmovanja ali natečaji v znanju, športu, raziskovalnem delu in na umetniških 
področjih so tekmovanja, ki jih na podlagi javnega razpisa sofinancira ministrstvo, pristojno za 
izobraževanje, ali ministrstvo pristojno za šport ali Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 
potekajo na državni ravni. Velja, da je pogoj izpolnjen, če je bil organizator tekmovanja 
kadarkoli v preteklih treh letih upravičen do sofinanciranja za izvedbo tega tekmovanja.  

Državna tekmovanja so tudi tekmovanja iz znanja ali raziskovanja na državni ravni, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 
-      organizator ima javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja; 
-      so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove,   

občinsko ali regionalno; 
-      uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možna le na podlagi rezultata na 

predhodni stopnji tekmovanja; 
-      so sofinancirana iz javnih sredstev in 



-      tekmovanja se pod enakimi pogoji lahko udeležijo udeleženci posamezne ravni ali stopnje 
izobraževanja ustreznih smeri vseh izobraževalnih ustanov v Republiki Sloveniji. 

 
Kot državno tekmovanje štejeta tudi Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije 
(TEMSIG) in Tekmovanje mladih baletnih plesalcev Republike Slovenije (BALTEK). 
 
Kot državni natečaj šteje tudi Festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije. 
 
Državna tekmovanja v športu so tudi tekmovanja, ki jih organizirajo nacionalne panožne 
športne zveze  na področju individualnih športov. 
 
Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, na katerih je  udeleženih najmanj pet držav. Kot 
dokazilo se upošteva potrdilo organizatorja tekmovanja ali natečaja. 
 
Svetovno tekmovanje je tisto tekmovanje, na katerem tekmujejo udeleženci z vseh celin. 
 

10. člen 
(drugi dosežki) 

 
Za izjemni dosežek se šteje tudi: 
- pridobitev naziva zlati ali diamantni maturant,  
- nastop glasbenika solo z orkestrom , 
- samostojna razstava v razstavnih prostorih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija ali 
mestna občina. 
 

11. člen 
(podelitev nagrad) 

 
O pridobitvi pravice do nagrade odloča Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani najkasneje v 
roku 30 dni po poteku roka za predložitev prijav na javni razpis. 
Na drugi stopnji odloča Župan Občine Dol pri Ljubljani. 
  

12. člen 
(končne določbe) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 

 

Številka: 605-001/2021 

 

                                                                                                       

                                                                                                          Željko Savič, župan 

 
 


