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OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

  

Številka zadeve: 900-0017/2020-14 

Datum: 23. 9. 2020 

 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 

ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 5/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine 

Trzin na 14. redni seji dne 23. septembra 2020 sprejel naslednji 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin 

 

1. člen 

 

V Pravilniku o štipendiranju v občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št, 9/18) se spremeni 5. točka 

prvega odstavka 6.a člena tako, da se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: 

 

»Na podlagi potrdila organizatorja tekmovanja, da je bil zaradi premajhnega števila tekmovalcev 

izveden samo en krog tekmovanja, se kot ustrezni upoštevajo tudi dosežki tega tekmovanja.« 

 

 

2. člen 

 

V Pravilniku o štipendiranju v občini Trzin se spremeni 7. točka prvega odstavka 6.a člena, tako, da se 

glasi:  

 

»Kot priznanja na državnem tekmovanju štejejo zlato priznanje (ali prva nagrada), ki se točkuje s 5 

točkami, srebrno priznanje (ali druga nagrada), ki se točkuje z 2 točkama in bronasto priznanje (ali 

tretja nagrada), ki se točkuje z 1 točko.« 

 

 

3. člen 

 

V Pravilniku o štipendiranju v občini Trzin se spremeni 4. točka drugega odstavka 6.a člena, tako, da se 

glasi:  

 

»Kot priznanje na mednarodnem tekmovanju šteje priznanje, primerljivo zlatemu ali srebrnemu 

priznanju iz sedme točke prejšnjega odstavka, ki se točkuje z 10 točkami.« 

mailto:info@trzin.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195


4. člen 

 

V Pravilniku o štipendiranju v občini Trzin se za petim odstavkom 14. člena doda nov šesti odstavek, ki 

se glasi:  

 

»Kot opravičljiv razlog za neizpolnjevanje pogoja za štipendiranje, to je, da se štipendist v preteklem 

letu ni vključeval v društveno, kulturno, socialno ali športno življenje Trzina iz prvega in drugega 

odstavka tega člena, se štejejo izjemne okoliščine zaradi razglašene epidemije, za celotno leto v 

katerem je bila razglašena epidemija ali uvedeni ukrepi države glede omejitve zbiranja. Štipendija se v 

primeru izpolnjevanja vseh ostalih pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena izjemoma 

izplačuje.« 

 

5. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 

 

Številka: 14-5/2020 

                                                                                                                   

                                                                                                                       Župan Občine Trzin 

                                                                                                                             Peter LOŽAR  

  

                                                

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/2020, z dne 9. 10. 2020, 

- arhiv, tu (2 x). 


