
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/18) Občina 
Benedikt objavlja 
 

JAVNI POZIV 
za podelitev priznanj učencem, dijakom in študentom 

v Občini Benedikt za leto 2020 
 
V javnem pozivu za podelitev priznanj učencem, dijakom in študentom se uporabljeni izrazi v 
slovnični obliki za moški spol uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 
1. Predmet poziva 

Priznanja Občine Benedikt se podeljujejo učencem, dijakom in študentom dodiplomskega in 
podiplomskega študija, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini 
Benedikt. 

 
2. Pogoji za oddajo vloge in podelitev priznanj 

Vlogo za podelitev priznanj lahko vložijo: 
a) učenci, ki so v vseh letih šolanja na osnovni šoli dosegli izjemen uspeh, t. j. učenci, katerih 

povprečje vseh zaključenih ocen v obdobju osnovnošolskega šolanja je 4,5 ali več in so 
šolanje zaključili v šolskem letu 2019/2020  

b) dijaki, ki so v času srednješolskega izobraževanja, v šolskem letu 2018/2019, dosegli v 
vseh letnikih odličen uspeh, ali so na splošni ali poklicni maturi dosegli izjemen uspeh 
(postali »zlati ali diamantni maturanti«)," 

c) diplomanti, ki so v letu 2019 pridobili diplomo na visokošolskem strokovnem programu, 
univerzitetnem programu, pridobili naziv magister stroke ter doktorat znanosti po 
»Bolonjskih programih« in študenti, ki opravili specializacijo ali magisterij znanosti ali 
doktorat znanosti po »starih« programih, 

d) učenci, dijaki in študenti, ki so na kakršnihkoli državnih ali mednarodnih tekmovanjih 
zasedli vidno mesto, bili uvrščeni v državno reprezentanco, ali dosegli kak drug viden uspeh 
v športu, kulturi, humanitarnem področju in drugo. 

 
Nagrade bodo podeljene v okviru občinskega praznika. Nagrajenci bodo prejeli vabilo na podelitev 
s terminom in krajem. 
 
a) Način in rok za prijavo 

Prijava mora biti oddana na objavljenem obrazcu. Vsebovati mora vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena na objavljenem obrazcu. 

 
Javni poziv bo odprt od srede, 20. 5. 2020 do srede, 3. 6. 2020. 

 
Rok za oddajo prijav je najkasneje do vključno srede 3. 6. 2020, neposredno v sprejemni 
pisarni občine v zaprti ovojnici s pripisom »javni poziv_priznanja« ali po pošti na naslov: 
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če 
do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, prispe na sedež Občine Benedikt, ne glede na 
način dostave. 

 
Upoštevajo se tudi vloge, ki so bile podane pred objavo tega javnega poziva, zato jih ni 
potrebno ponovno vlagati. 

 
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v Občinski upravi Občine Benedikt vsak 
delovnik v času uradnih ur osebno ali na telefonski številki: 02 703 60 80. 

 
 
Številka: 600-2/2020-1 
Benedikt, 20. maj 2020 
 
 
 
 mag. Milan REPIČ, 
 župan 
  



 

 
 
 
»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, matična 
številka 1332139000, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v 
vlogi. Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, 
izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in 
nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.« 
 
 

PODATKI O VLAGATELJU 

Ime in priimek:  

Naslov:  

Telefon:  

E-pošta:  

 
 

VLOGA ZA DODELITEV PRIZNANJA  
 
 

Ime in priimek nagrajenca:  

Naslov nagrajenca:  

Končana stopnja šolanja:  

Leto zaključka:  



Kratek opis predloga za 
priznanje: 

 

 
 
 
Prilagam naslednje dokumente: 

− dokazilo o uspehu vseh šolskih let (fotokopija spričeval) 

− dokazilo o zaključku šolanja (fotokopija mature, fotokopija diplome, magisterija ali 
doktorata) 

− dokazilo o uspehu na državnem ali mednarodnem tekmovanju (fotokopija priznanja, ali 
drugo dokazilo) 

−  
 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 kraj in datum podpis vlagatelja 


