
Na podlagi 7. člena Odloka o nagradah mladini za izjemne dosežke ,ter proračuna Občine Dol 

pri Ljubljani za leto 2021 (Ur.l.RS, št. 30/2021), objavlja Občina Dol pri Ljubljani naslednji 

 

JAVNI RAZPIS 

O DODELJEVANJU NAGRAD MLADINI ZA IZJEMNE DOSEŽKE 

 

1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je nagrajevanje izrednih dosežkov mladih talentov  na področju 

športa, znanosti in umetnosti, ki jih je posameznik dosegel v preteklem šolskem letu. 

2. 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.  

3. Pogoji za pridobitev nagrade 
 

Nagrado lahko pridobi posameznik, 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 4. členu tega razpisa, 
- je podal vlogo skladno z razpisnimi pogoji. 

 
4. 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. 
 
Za izjemni dosežek se šteje tudi: 
- pridobitev naziva zlati ali diamantni maturant,  
-  nastop glasbenika solo z orkestrom glasbene šole, 
- samostojna razstava v razstavnih prostorih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija ali        
Mestna občina, 
- gledališki in drugi nastopi odrskih umetnosti, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija ali 
Mestna občina. 
 

5. 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. 
 

6. Rok in način oddaje vloge 

Rok za oddajo vloge je 22.11.2021 do 17.00 ure.  
 
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in mora 

vsebovati vse zahtevane podatke, priloge in dokazila. 

Za mladoletne upravičence vlogo odda zakoniti zastopnik. 

Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri 
Ljubljani, v zaprti ovojnici s svojim naslovom in s pripisom »JR NAGRADE MLADINI ZA 
IZJEMNE DOSEŽKE¨« 
 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na 
pošti s priporočeno pošiljko, ali če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine Dol pri Ljubljani, 
Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani, do zaključka uradnega časa občine na zadnji dan roka za 
oddajo vlog. 

7. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij 
 
Informacije in navodila za sodelovanje na javnem razpisu dobijo zainteresirani kandidati na 
sedežu Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Kontaktna oseba: Ana 
Biser, telefonska številka: 01 530 3254, e-mail: ana.biser@dol.si  
 
 



8. Informacije o razpisni dokumentaciji 
 

Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur na sedežu Občine 
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi 
na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani, na povezavi www.dol.si . 

 

Številka: 619-0002/2021 
Datum:   7.10.2021 
      

 

                                                                                                         Željko Savič, župan  

http://www.dol.si/

