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OBČINA TRZIN
Občinski svet
Številka zadeve: 9000-0006/2018-16
Datum: 20.06.2018
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 in 30/18) in Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 27.
redni seji dne 20. junija 2018 sprejel naslednji
Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji za dodelitev štipendije za nadarjene dijake in
študente, športne štipendije za dijake in študente ter štipendije za dijake in študente iz manj premožnih
družin.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki se uporabljajo kot nevtralni za
ženske in moške.
2. člen
(namen štipendiranja in vir sredstev za štipendiranje)
(1) Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov.
(2) Sredstva za štipendiranje se zagotovijo iz proračuna Občine Trzin.
3. člen
(splošni pogoji za pridobitev štipendije)
Občinska štipendija se lahko dodeli kandidatom, če so se prijavili na razpis, ki ga javno objavi Občina
Trzin in izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
- imajo stalno prebivališče v Občini Trzin,
- imajo status dijaka in ob vpisu v prvi letnik srednješolskega izobraževanja (v skladu z zakonom, ki
ureja gimnazije in zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje) niso starejši od 18 let,
- imajo status študenta in ob vpisu v prvi letnik študijskega programa (v skladu z zakonom o visokem
šolstvu) niso starejši od 26 let,
- njihovo izobraževanje poteka neprekinjeno in redno ter od nižje stopnje izobraževanja k višji
stopnji,
- niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
- niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
- niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe,
- ne prejemajo druge štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih,
- niso pridobili štipendije Občine Trzin za izobraževanje na isti stopnji izobraževanja.

4. člen
(izobraževanje v tujini)
V primeru, ko se kandidat izobražuje v tujini, mora v vlogi predložiti tudi dokazilo o akreditiranosti
izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa, ki ga pridobi s strani institucije,
ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja, prevod dokumentacije ter ustrezno primerjavo
vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem RS in dokazilo o trajanju
dodiplomskega oziroma podiplomskega študijskega programa v tujini.
5. člen
(višina občinske štipendije)
(1) Višina občinske mesečne štipendije za leto 2018 znaša 134,19 EUR za dijake ter 176,92 EUR za
študente.
(2) V nadaljnjih letih se januarja vsako leto višina štipendije usklajuje v višini 50% uradno priznane
inflacije oziroma deflacije.
6. člen
(dodatni pogoji za pridobitev štipendije za nadarjene)
(1) Štipendija za nadarjene se lahko dodeli dijakom in študentom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so dosegli najmanj povprečno oceno 4,00 – dijaki ali 8,00 – študenti,
- so dejavni v društvenem, kulturnem, socialnem ali športnem življenju Trzina (prostovoljno delo) ter
- izkazujejo izjemni dosežek v zadnjih dveh letih na področju izobraževanja, raziskovanja ali
umetnosti na tekmovanjih na državni in mednarodni ravni.
(2) Povprečno oceno dijaki in študentje izkazujejo s predloženim dokazilom o uspehu v preteklem
šolskem ali študijskem letu, upošteva se povprečna ocena vseh številčno izraženih končnih ocen
preteklega šolskega ali študijskega leta.
(3) Dejavnost v društvenem, kulturnem, socialnem ali športnem življenju Trzina (prostovoljno delo)
dijaki in študentje izkazujejo:
- z izjavo Občine Trzin ali javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Trzin, da je kandidat
vsaj v zadnjih dveh letih aktivno sodeloval pri izvedbi dogodkov oziroma drugih dejavnosti v njuni
izvedbi ali
- z izjavo društva, s sedežem v občini Trzin, da je kandidat vsaj v zadnjih dveh letih aktivno
sodeloval pri izvedbi dogodkov oziroma drugih dejavnostih v njegovi organizaciji in o članstvu
kandidata v društvu v vsaj zadnjih dveh letih.
6.a člen
(merila za izjemne dosežke pri štipendijah za nadarjene)
(1) Za uveljavljanje izjemnih dosežkov na državnih tekmovanjih se upoštevajo naslednja merila:
1. Državna tekmovanja, sofinancirana iz javnih sredstev, so tekmovanja, ki jih na podlagi javnega
razpisa, sofinancira ministrstvo, pristojno za izobraževanje, ali Zavod Republike Slovenije za
šolstvo, in potekajo na državni ravni.
2. Ne glede na prejšnjo točko so državna tekmovanja 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.
3. Šteje se, da je pogoj iz četrte alineje prejšnje točke izpolnjen, če je bil organizator tekmovanja
kadarkoli v preteklih treh letih od datuma tekmovanja, na katerem je bil dosežen izjemni dosežek,
upravičen do sofinanciranja za izvedbo tega tekmovanja na podlagi javnega razpisa neposrednega
ali posrednega proračunskega uporabnika oziroma mu je bilo financiranje zagotovljeno
neposredno s strani ministrstva, pristojnega za šolstvo.
4. Ne glede na prvo in drugo točko tega odstavka kot državno tekmovanje štejeta tudi Tekmovanje
mladih glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) in Tekmovanje mladih baletnih plesalcev
Republike Slovenije (BALTEK). Vlagatelj lahko uveljavlja dosežek tistega TEMSIG tekmovanja,
na katerem se je zadnjič izvedlo tekmovanje v disciplini, ki jo uveljavlja kot izjemni dosežek.
5. Za tekmovanja, ki so organizirana samo za študente, se šteje, da je pogoj iz druge in tretje alineje
druge točke tega odstavka izpolnjen, če tekmovanje poteka v dveh krogih in je uvrstitev v naslednji
krog možna na podlagi rezultata, doseženega v prvem krogu tekmovanja.
6. Kot najvišja mesta na državnem tekmovanju štejejo 1. do vključno 3. mesto, ki se točkujejo z 10
točkami.
7. Kot priznanja na državnem tekmovanju štejeta zlato priznanje (ali prva nagrada), ki se točkuje s
5 točkami, in srebrno priznanje (ali druga nagrada), ki se točkuje z 2 točkama.
(2) Za uveljavljanje izjemnih dosežkov na mednarodnih tekmovanjih se upoštevajo naslednja merila:
1. Mednarodna tekmovanja iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti so
tekmovanja, na katerih je udeležba mogoča na podlagi predhodne uvrstitve na državnem
tekmovanju, pri čemer mora to državno tekmovanje izpolnjevati pogoje iz prejšnjega odstavka tega
člena.
2. Ne glede na prejšnjo točko se za mednarodno tekmovanje šteje tudi tekmovanje, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
- organizira ga strokovno združenje, raziskovalna ali izobraževalna ustanova, ki izvaja
programe s področja tekmovanja;
- je primarno namenjeno osnovnošolcem, dijakom ali študentom v ločenih tekmovalnih
skupinah;
- pravila so javno objavljena in zagotavljajo enake možnosti sodelovanja na mednarodni
ravni;
- na tekmovanju je udeleženih najmanj 5 držav;
- tekmovanje ima večletno tradicijo oziroma je bilo pred objavo javnega razpisa za
posamezno šolsko oziroma študijsko leto organizirano najmanj petkrat, pri čemer štejejo
dosežki iz petega ali kasnejšega tekmovanja;
- o uvrstitvah tekmovalcev na samem tekmovanju odloča referenčen odbor strokovnjakov
ali znanstvenikov iz relevantne discipline in
- nagrade prejme največ 20% tekmovalcev ali tekmovalnih skupin.

3. Kot najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju štejejo 1. do vključno 3. mesto, ki se točkujejo
z 20 točkami.
4. Kot priznanje na mednarodnem tekmovanju šteje priznanje, primerljivo zlatemu ali srebrnemu
priznanju iz pete točke prejšnjega odstavka, ki se točkuje z 10 točkami.
5. Udeležba na mednarodnem tekmovanju se točkuje s 5 točkami, če se je vlagatelj uvrstil na
mednarodno tekmovanje na podlagi prve točke tega odstavka, v primeru tekmovanja iz druge
točke tega člena pa le, če se je vlagatelj na tekmovanje uvrstil preko predhodnega selekcijskega
postopka tako, da ga je v tem postopku pred tekmovanjem za udeležbo izbral referenčen odbor
strokovnjakov ali znanstvenikov iz relevantne discipline, ki ga imenuje organizator tekmovanja.
(3) Za uveljavljanje izjemnih dosežkov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja se
upoštevajo naslednja merila:
1. Kot izjemni dosežek na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in
mednarodnih tekmovanjih štejejo doseženo 1. do vključno 3. mesto na tekmovanju ali podeljeno
zlato oziroma srebrno priznanje.
2. Glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati tekmovanja, in točkovanja dosežkov se uporabljajo
določbe prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Za uveljavljanje izjemnih dosežkov na področju raziskovalnega dela se upoštevajo naslednja merila:
1. Kot izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela šteje priznanje za najboljšo raziskovalno
nalogo, ki je podeljena v okviru javnega natečaja ali razpisa za posamezno strokovno ali
znanstveno disciplino, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- priznanja razpisuje in podeljuje strokovno združenje s področja raziskovalnega dela ali
ustanova, vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije s področja raziskovalnega dela, ali
tem primerljiva združenja in ustanove v tujini,
- javni natečaj ali razpis je primarno namenjen osnovnošolcem, dijakom ali študentom v
ločenih skupinah,
- pravila natečaja ali razpisa so javno objavljena in zagotavljajo enake možnosti sodelovanja
na državni ali mednarodni ravni,
- javni natečaj ali razpis ima večletno tradicijo oziroma je bil pred objavo javnega razpisa za
posamezno šolsko oziroma študijsko leto organiziran najmanj petkrat, pri čemer štejejo
dosežki iz petega ali kasnejšega javnega natečaja ali razpisa,
- o podelitvi priznanj odloča referenčen odbor strokovnjakov ali znanstvenikov iz relevantne
discipline in
- priznanja prejme največ 20% prijavljenih raziskovalnih del za posamezno ciljno skupino iz
druge alineje te točke.
2. Priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo se točkuje z 10 točkami.
3. Kot izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela šteje tudi izum ali inovacija, katerega avtor
ali soavtor je vlagatelj. Vlagatelj predloži potrdilo o podeljenem patentu, ki ga je najkasneje zadnji
dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja dodelitev ali
nadaljnje prejemanje štipendije, izdal nacionalni patentni urad, World Intellectual Property
Organization (WIPO) ali drug referenčen patentni urad. Patent se točkuje z 20 točkami.

(5) Za uveljavljanje izjemnih dosežkov na področju nagrajenega znanstvenoraziskovalnega, razvojnega
ali umetniškega dela na državni ali mednarodni ravni se upoštevajo naslednja merila:
1. Za nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni
ravni se uporabljajo določbe prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena tega pravilnika.
2. Za umetniško delo šteje le lastno izvirno umetniško delo.
(6) Za uveljavljanje izjemnih dosežkov na področju objave znanstvenoraziskovalne naloge ali
znanstvenega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
1. Kot objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka šteje prispevek, vpisan v
vzajemno bazo podatkov COBISS najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta,
za katerega vlagatelj uveljavlja dodelitev ali nadaljnje prejemanje štipendije. Objava mora biti v
vzajemni bazi COBISS označena kot znanstvena ali strokovna v skladu s specifikacijo, objavljeno v
dokumentu Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij, ki je javno objavljena na spletni
strani http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf.
2. Znanstvena objava v zborniku ali strokovni publikaciji se točkuje z 10 točkami, v znanstveni
publikaciji pa s 15 točkami. Strokovna objava se točkuje s polovico točk znanstvene objave.
(7) Za uveljavljanje izjemnih dosežkov na področju umetniškega ali drugega dela se upoštevajo
naslednja merila:
1. Kot umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v
različnih tiskanih medijih, šteje tisto delo, katerega pozitivni kritiki sta vpisani v vzajemno bazo
podatkov COBISS najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta, za katerega
vlagatelj uveljavlja dodelitev ali nadaljnje prejemanje štipendije. Kritiki morata biti v vzajemni bazi
COBISS označeni v skladu s specifikacijo, objavljeno v dokumentu Tipologija dokumentov/del za vodenje
bibliografij,
ki
je
javno
objavljena
na
spletni
strani
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf, pod točko 1.19 Recenzija, prikaz
knjige, kritika, pri čemer se upoštevajo le kritike, objavljene v tiskanih medijih.
2. Kot umetniško ali drugo delo, ki je sodelovalo na mednarodni razstavi ali mednarodnem festivalu,
šteje delo, ki se je na tako razstavo ali festival uvrstilo na podlagi primerljivih meril, kot jih za
udeležbo na mednarodnem tekmovanju določa drugi odstavek tega člena.
3. Izjemni dosežek iz tega odstavka se točkuje z 10 točkami.
(8) Za uveljavljanje izjemnih dosežkov iz predhodnih odstavkov tega člena se upoštevajo naslednja
merila:
1. V primeru individualnega izjemnega dosežka je vlagatelj upravičen do vseh točk, določenih za
posamezni izjemni dosežek, v primeru dosežka v skupini ali soavtorstvu pa do polovice točk,
določenih za posamezni izjemni dosežek.
2. Pri vlagatelju, ki kot izjemni dosežek uveljavlja objavo iz šestega odstavka tega člena, se kot
avtorja ne upošteva mentorja, če vlagatelj predloži izjavo mentorja, da ni sodeloval pri nastanku
prispevka.
3. Vsak izjemni dosežek se ovrednoti le z enkratnim številom točk.

7. člen
(Prednost pri izbiri)
(1) Pri izbiri imajo prednost kandidati z višjim številom doseženih točk za izjemne dosežke iz
prejšnjega člena.
(2) Če ima več kandidatov enako število točk za izjemni dosežek, ima prednost kandidat z višjo
povprečno oceno.
(3) Če se za eno štipendijo potegujeta kandidata dijak in študent, ki imata enako število točk za izjemni
dosežek, ima prednost tisti, ki doseže glede na povprečno oceno najvišje število možnih točk iz spodnje
tabele:
Povprečna ocena dijaka:
(povprečna ocena vseh številčno izraženih
končnih ocen preteklega šolskega leta)
nad 4,80 do 5,00
nad 4,60 do 4,80
nad 4,40 do 4,60
nad 4,20 do 4,40
od 4,00 do 4,20

Število točk:

Povprečna ocena študenta:
(povprečna ocena vseh številčno izraženih
končnih ocen preteklega študijskega leta)
nad 9,60 do 10,00
nad 9,20 do 9,60
nad 8,80 do 9,20
nad 8,40 do 8,80
od 8,00 do 8,40

Število točk:

30
27
24
18
15

30
27
24
18
15

8. člen
(Dodatni pogoji za dodelitev športne štipendije)
(1)
-

Športna štipendija se lahko dodeli dijakom in študentom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
imajo status kategoriziranega športnika po veljavnem Seznamu kategoriziranih športnikov v
Republiki Sloveniji, ki ga izdaja OKS
so dosegli najmanj povprečno oceno 3,00 – dijaki ali 7,00 – študenti
so dejavni v društvenem, kulturnem, socialnem ali športnem življenju Trzina (prostovoljno
delo) in
izkazujejo izjemni športni dosežek v zadnjih dveh letih na svetovnih, mednarodnih in državnih
tekmovanjih.

(2) Status kategoriziranega športnika po veljavnem seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki
Sloveniji, dijaki in študentje dokazujejo s potrdilom, ki ga izda Olimpijski komite Slovenije.
(3) Povprečno oceno dijaki in študentje izkazujejo s predloženim dokazilom o uspehu v preteklem
šolskem ali študijskem letu, upošteva se povprečna ocena vseh številčno izraženih končnih ocen
preteklega šolskega ali študijskega leta.

(4) Dejavnost v društvenem, kulturnem, socialnem ali športnem življenju Trzina (prostovoljno delo)
dijaki in študentje izkazujejo:
- z izjavo Občine Trzin ali javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Trzin, da je
kandidat vsaj v zadnjih dveh letih aktivno sodeloval pri izvedbi dogodkov oziroma drugih
dejavnosti v njuni izvedbi ali
- z izjavo društva, s sedežem v občini Trzin, da je kandidat vsaj v zadnjih dveh letih aktivno
sodeloval pri izvedbi dogodkov oziroma drugih dejavnostih v njegovi organizaciji in o članstvu
kandidata v društvu v vsaj zadnjih dveh letih.
(5) Za izjemni športni dosežek velja dokazilo o dosežkih na svetovnih, mednarodnih in državnih
tekmovanjih, ki se točkujejo kot sledi iz tabele:
Raven športnega tekmovanja
1. mesto, ekipno ali posamično
Svetovno tekmovanje
Mednarodno tekmovanje
Državno tekmovanje

Število točk
12
10
08

2. mesto, ekipno ali posamično
Svetovno tekmovanje
Mednarodno tekmovanje
Državno tekmovanje

10
08
06

3. mesto, ekipno ali posamično
Svetovno tekmovanje
Mednarodno tekmovanje
Državno tekmovanje

08
06
04

(6) V primeru večjega števila kandidatov se kot prednost pri izbiri šteje:
- višje število doseženih točk za izjemni športni dosežek iz prejšnjega odstavka tega člena,
- v primeru enakega števila točk ima prednost kandidat z višjo povprečno oceno.
9. člen
(dodatni pogoji za dodelitev štipendije za dijake in študente iz manj premožnih družin)
(1) Štipendija za dijake in študente iz manj premožnih družin se lahko dodeli dijakom in študentom, če
kandidat in njegova družina s svojimi dohodki in premoženjem ne presegajo cenzusa za dodelitev
državne štipendije v 3. dohodkovnem razredu.
(2) Dohodki na družinskega člana se ugotavljajo na način, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja
štipendiranje.
(3) V primeru večjega števila kandidatov, imajo prednost pri izbiri kandidati z nižjim dohodkom na
družinskega člana.
10. člen
(javni razpis za dodelitev štipendij)
(1) Štipendije po tem pravilniku, se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem
vestniku Občine Trzin in na občinski spletni strani ter obvestilo o razpisu v občinskem glasilu
najkasneje do 31. oktobra.

(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje pogoje za dodelitev štipendije, zahtevano dokumentacijo,
ki jo mora predložiti kandidat, število razpisanih štipendij, vrsta razpisanih štipendij in rok za oddajo
prijav ter druge podatke, ki so pomembni za odločanje o dodelitvi štipendije.
(3) Prijavi na razpis je treba priložiti:
- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
- dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu v preteklem letu,
- življenjepis,
- izjavo v zvezi z izpolnjevanjem splošnih pogojev iz 3. člena tega pravilnika,
- kandidati za štipendije za nadarjene morajo priložiti tudi potrdilo o vključevanju v delo
trzinskih društev in organizacij ter dokazila o izjemnih dosežkih v zadnjih dveh letih na
področju izobraževanja, raziskovanja ali umetnosti na mednarodnih in državnih tekmovanjih,
- kandidati za športne štipendije morajo priložiti tudi dokazila o statusu kategoriziranega
športnika po veljavnem seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja
OKS, potrdilo o vključevanju v delo trzinskih društev in organizacij ter dokazila o izjemnih
športnih dosežkih v zadnji dveh letih na svetovnih, mednarodnih in državnih tekmovanjih,
- kandidati za štipendije iz manj premožnih družin morajo vlogi priložiti tudi dokazila o
dohodkih na družinskega člana za preteklo leto in dokazila o premoženjskem stanju družine
oziroma izjavo, da kandidat in njegova družina soglašajo s pridobitvijo podatkov o dohodkih
in premoženju družine iz javnih evidenc,
- kandidati, ki se izobražujejo v tujini morajo priložiti tudi dokazilo o akreditiranosti
izobraževalne ustanove in akreditiranosti izobraževalnega programa, prevod dokumentacije
ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma
vrednotenjem RS in dokazilo o trajanju dodiplomskega oziroma podiplomskega študijskega
programa v tujini.
11. člen
(roki za izplačevanje štipendij)
(1) Štipendije se izplačujejo mesečno za pretekli mesec za celotno šolsko oziroma študijsko leto, razen
v zaključnem letniku srednjih šol, ko se za julij in avgust ne izplačujejo.
(2) Štipendijo lahko štipendist ob izpolnjevanju pogojev, ki jih dokazuje ob koncu vsakega šolskega ali
študijskega leta, prejema vse do izteka izobraževalnega programa za katerega je štipendijo pridobil.
12. člen
(omejitev izplačevanja štipendije na en letnik in eno leto absolventskega staža)
Štipendist lahko za posamezni letnik prejema štipendijo eno leto v srednješolskem izobraževanju in eno
leto za posamezni letnik na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju. Štipendije se izplačujejo tudi
v času absolventskega staža, vse do diplome oziroma drugega enakovrednega dokaza o zaključku
študija, vendar v celotni dobi študija le za eno študijsko leto.
13. člen
(obveznost vsakoletne predložitve dokazov o izpolnjevanju pogojev)
Štipendist mora po vsakem zaključenem šolskem ali študijskem letu, najkasneje do 15. septembra za
dijake in 15. oktobra za študente, predložiti občini dokazila o izpolnjevanju pogojev tega pravilnika, in
sicer:
- za štipendijo za nadarjene:
- dokazilo o uspehu v preteklem letniku,
- potrdilo o vpisu v naslednji letnik,
- dokazila o udejstvovanju v društvenem, kulturnem, športnem življenju Trzina,

-

pisna izjava, da ne prejema druge štipendije,
dokazilo o zaključku šolanja (potrdilo o opravljeni maturi, diplomi, magisteriju, doktoratu oziroma
drug enakovreden izkaz);
za športno štipendijo za dijaka oz. študenta:
potrdilo OKS o statusu kategoriziranega športnika,
dokazilo o uspehu v preteklem letniku,
potrdilo o vpisu v naslednji letnik,
dokazila o udejstvovanju v društvenem, kulturnem, športnem življenju Trzina,
pisna izjava, da ne prejema druge štipendije,
dokazilo o zaključku šolanja (potrdilo o opravljeni maturi, diplomi, magisteriju, doktoratu oziroma
drug enakovreden izkaz);
za štipendijo za dijaka oz. študenta iz manj premožne družine:
potrdilo o vpisu v naslednji letnik,
pisna izjava, da ne prejema druge štipendije,
dokazilo o dohodkih družinskih članov za preteklo leto in o premoženjskem stanju družine
oziroma izjavo o soglasju, da občina pridobiva podatke o dohodkih in premoženju družine iz javnih
evidenc,
dokazilo o zaključku šolanja (potrdilo o opravljeni maturi, diplomi, magisteriju, doktoratu oziroma
drug enakovreden izkaz).
14. člen
(mirovanje štipendije za tekoče šolsko leto oziroma študijsko leto)

(1) Štipendija za nadarjenega dijaka ali študenta za tekoče šolsko oziroma študijsko leto miruje in se ne
izplačuje, če štipendist:
- v preteklem letu ni dosegel najmanj povprečne ocene 4,00 - dijak ali 8,00 študent,
- se v preteklem letu ni vključeval v društveno, kulturno, socialno ali športno življenje Trzina.
(2) Športna štipendija za dijaka ali študenta za tekoče šolsko oziroma študijsko leto miruje in se ne
izplačuje, če štipendist:
- izgubi status kategoriziranega športnika,
- v preteklem letu ni dosegel najmanj povprečne ocene 3,00 - dijak ali 7,00 študent,
- se v preteklem letu ni vključeval v društveno, kulturno, socialno ali športno življenje Trzina.
(3) Štipendija za dijaka ali študenta iz manj premožne družine za tekoče šolsko oziroma študijsko leto
miruje in se ne izplačuje, če štipendist:
- ne izdela letnika,
- presega cenzus iz 9. člena tega pravilnika.
(4) Občina nadaljuje izplačevanje štipendije po predložitvi ustreznih dokazil iz prejšnjega člena
pravilnika z novim šolskim oziroma študijskim letom.
(5) Kot opravičljiv zdravstveni razlog za neizpolnjevanje pogoja za štipendiranje, to je doseganje
zahtevane povprečne ocene iz prvega in drugega odstavka tega člena, šteje bolezen oziroma telesna
poškodba, ki vpliva na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, pri čemer se upošteva
mnenje zdravnika, vendar v celotni dobi šolanja ali študija največ za 1 šolsko ali študijsko leto.
Štipendija se v tem primeru izjemoma izplačuje.
15. člen
(prenehanje štipendije)
Štipendija preneha, če je štipendist:
- pridobil kakšno drugo štipendijo,

-

sklenil pogodbo o zaposlitvi ali samozaposlitvi,
prepozno predložil dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 13. člena tega pravilnika,
izgubil status dijaka oziroma študenta,
spremenil izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
navajal neresnične podatke,
uspešno zaključil izobraževanje ali
če mu je štipendija v preteklem letu mirovala, razlogi za mirovanje pa ostajajo tudi v tekočem
šolskem oziroma študijskem letu.
16. člen
(vrnitev štipendije)

(1) Štipendija se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka šolanja. Kolikor namen ni izpolnjen, je
štipendist dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni dokončal. Prav tako mora vrniti celotno prejeto
štipendijo štipendist, ki je štipendijo pridobil na podlagi neresničnih podatkov ter štipendist, ki ni
sporočil sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev štipendije in štipendist, ki ne maturira,
diplomira, magistrira, doktorira oziroma zaključi šolanja v roku največ 1 leta po poteku statusa dijaka,
študenta ali absolventa.
(2) Štipendista, ki prekine izobraževanje zaradi objektivnih razlogov (težki socialno-ekonomski pogoji,
dalj časa trajajoča bolezen, poškodba ali invalidnost), ki vplivajo na izobraževanje, se na podlagi
utemeljene prošnje z dokazili (potrdilo centra za socialno delo ali zdravniško potrdilo) lahko delno ali v
celoti omogoči obročno vračilo štipendije ali delno ali v celoti oprosti vračilo štipendije. Prošnjo
obravnava pristojna komisija iz 17. člena tega pravilnika.
17. člen
(postopek obravnave vlog)
(1) Komisija, ki jo sestavljajo člani Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost društev, ter 2
(dva) člana občinske uprave, ki ju določi direktor občinske uprave, obravnava popolne in v roku razpisa
prispele vloge za štipendije za dijake oz. študente iz manj premožnih družin v skladu z merili in kriteriji
iz tega pravilnika.
(2) Komisija, ki jo sestavljajo člani Odbora za kulturo, šolstvo in šport in dejavnost društev, ter 2 (dva)
člana občinske uprave, ki ju določi direktor občinske uprave, obravnava vloge za štipendije za nadarjene
in za športne štipendije v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika.
(3) Komisiji iz prvega in drugega odstavka tega člena odpreta, pregledata in presodita pravočasne in
popolne prijave na razpis ter pripravita predloge za dodelitev štipendij. V primeru nasprotja interesov
se član komisije izloči iz obravnave prijav in glasovanja. Sklep o dodelitvi štipendije izda občinska
uprava. Zoper odločitev lahko prosilec v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pisni ugovor pri županu
Občine Trzin.
18. člen
V primeru nezadostnega števila kandidatov ali neizpolnjevanja pogojev v posamezni skupini štipendij
se razmerje, glede vrste štipendij, ki se podeli, na podlagi odločitve komisije lahko v teku postopka
spremeni.
V kolikor z razpisom niso podeljene vse razpisane oziroma možne štipendije, se razpis lahko ponovi.

19. člen
(ureditev medsebojnih razmerij)
Medsebojna razmerja med Občino Trzin kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pogodbo.
Pogodbo o štipendiranju sklene s štipendistom župan Občine Trzin. Za štipendista, ki ni polnoleten,
podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik.
20. člen
(opravljanje prakse)
Štipendisti lahko opravljajo redno prakso, ki traja praviloma en mesec v letu. Razporeditev štipendistov
na delovno prakso opravi občinska uprava na predlog komisije za štipendije v skladu z dogovorom s
štipendisti in direktorji javnih zavodov v Občini Trzin. Za opravljeno delo prejmejo štipendisti nagrado
v zakonsko predpisani višini.
21. člen
(poročanje)
Občinska uprava Občine Trzin v okviru poročil o izvrševanju proračuna komisiji poroča o
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti štipendistov in morebitni drugi problematiki v zvezi s
štipendiranjem.
Prehodna in končna določba
22. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin (Uradni
vestnik Občine Trzin št. 2/14 in 3/14), razen za štipendiste Občine Trzin, ki so pridobili štipendijo
pred sprejemom tega pravilnika, ostanejo v veljavi določila Pravilnika o štipendiranju v Občini Trzin
(Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/14 in 3/14) do izteka veljavnosti sklenjenih pogodb.
23. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
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