Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 07/2004 z dne: 12.11.2004
Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 70/00 in
51/02) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in Uradne
objave Glasila občine Komenda, št. 01/01) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 16.
seji, dne 14.10.2004, sprejel

PRAVILNIK O DENARNIH NAGRADAH ZLATIM MATURANTOM V OBČINI
KOMENDA
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje denarnih nagrad zlatim maturantom v Občini
Komenda, določa upravičence, višino denarne nagrade ter pogoje in postopek za
uveljavljanje dodelitve denarne nagrade zlatim maturantom.
2. člen
Upravičenec do denarne nagrade je dijak, ki je na maturi dosegel takšno število točk, ki ga
uvršča v naziv "zlati maturant", in ima stalno prebivališče v Občini Komenda.
"Zlati maturant" je dijak, ki je dosegel sledeče število točk pri opravljanju mature:
 SPLOŠNA IN MEDNARODNA MATURA: 30, 31, 32, 33 ali 34 točk;
 POKLICNA MATURA: 22 in 23 točk.
3. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do denarnega prispevka s posebno pisno vlogo, ki jo vlagatelji
dvignejo na Občini Komenda ter izpolnjeno po pošti ali osebno posredujejo na naslov
Občine Komenda. Vloga je upravičencem na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda
pod rubriko "obrazci".
Rok za vložitev vloge je najkasneje tri mesece po opravljeni maturi. Po preteku tega roka
pravice do denarne nagrade ni mogoče več uveljaviti, zato se vloga kot prepozno vložena
s sklepom zavrže.
4. člen
Do prispevka ni upravičen posameznik, ki ima stalno prebivališče v Občini Komenda in je
po predpisih občine, v kateri je imel morebitno stalno prebivališče v času opravljanja
mature, že prejel prispevek za podobne namene. V takšnih primerih se vloga s sklepom
zavrne.
5. člen
V vlogi iz 3. člena morajo biti navedeni podatki o stalnem prebivališču upravičenca,
številka osebnega računa oziroma hranilne knjižice, kamor se nakaže prispevek ter
davčna številka upravičenca.
Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o doseženem številu točk na maturi, potrdilo o stalnem
prebivališču upravičenca (razen v primeru, ko upravičenec za pridobitev podatkov o
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stalnem prebivališču pooblasti občinski upravni organ)
upravičenca.

ter fotokopijo davčne številke

6. člen
O dodelitvi denarne nagrade odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo je možna
pritožba, ki se vloži pri županu občine Komenda. Računovodstvo nakaže prispevek
najkasneje v tridesetih dneh po vročitvi dokončne odločbe.
7. člen
Višina denarne nagrade zlatim maturantom po tem pravilniku znaša 100.000,00 SIT. O
spremembi višine prispevka odloča Občinski svet Občine Komenda s sklepom.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta Občine Komenda,
uporablja pa se od 01.06.2004 dalje.
Pravilnik se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

Številka: 64000-0006/2004
Datum: 14.10.2004

Tomaž Drolec
ŽUPAN
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