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Delovno gradivo obsega: 

-       Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/14) in  

-       Spremembe Pravilnika o štipendiranju v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/14) 

-       Predlog sprememb 

 

   

 Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin 

 

1. člen 

 (vsebina pravilnika) 

 

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 in 

enkratne štipendije. 

 

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) 

 

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov. 

 

Sredstva za štipendiranje se zagotovijo iz proračuna Občine Trzin. 

 

 

3. člen 

 (splošni pogoji za pridobitev štipendije) 

 

Občinska štipendija se lahko dodeli dijakom srednješolskega izobraževanja in študentom dodiplomskih 

in podiplomskih študijskih programov z javno veljavnostjo, kandidatom, če so se prijavili na razpis, ki 

ga javno objavi Občina Trzin in izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 

-     imajo stalno prebivališče v Občini Trzin, 

- ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let oziroma ob vpisu v 1. 

letnik višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let, 

- imajo status dijaka ali študenta 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 finančne ali materialne pomoči za šolanje iz zasebnih virov najmanj v višini 

enoletnega zneska občinske štipendije za preteklo leto, 

- niso pridobili štipendije Občine Trzin za nadarjene ali manj premožne 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, 
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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) 

 

Usklajena  Višina občinske mesečne štipendije za leto 2014 2018 znaša 132,93 134,19 EUR za dijake 

ter 175,25 176,92 EUR za študente. 

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) 

 

Štipendija za nadarjene se lahko dodeli dijakom in študentom, če ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- so dosegli najmanj povprečno oceno 4,00 – dijaki (povprečna ocena vseh številčno izraženih 

končnih ocen preteklega šolskega leta) 

- so dosegli najmanj povprečno oceno 8,75 8,00 – študenti (povprečna ocena vseh številčno izraženih 

končnih ocen preteklega študijskega leta) 

- so dejavni v društvenem, kulturnem, socialnem ali športnem življenju Trzina (prostovoljno delo) ter  

- izkazujejo umetniško ali športno nadarjenost ali če so na področju izobraževanja dosegli javno 

priznan uspeh ali izjemni dosežek v zadnjih dveh letih na področju izobraževanja, raziskovanja ali 

umetnosti na mednarodnih in državnih tekmovanjih: 

- mednarodna tekmovanja so tekmovanja, na katerih je mogoča udeležba na podlagi predhodne 

uvrstitve na državnem tekmovanju iz spodnje alineje, kot izjemni dosežek se upošteva uvrstitev 

od prvega do tretjega mesta, zlato priznanje (ali prva nagrada) in srebrno priznanje (ali druga 

nagrada) ter udeležba na mednarodnem tekmovanju 

- državna tekmovanja so tekmovanja, ki so sofinancirana iz javnih sredstev na podlagi javnega 

razpisa (pristojno ministrstvo ali Zavod RS za šolstvo) in potekajo na državni ravni in na katerih 

je mogoča udeležba na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja, kot izjemni dosežek 

se upošteva uvrstitev od prvega do tretjega mesta, zlato priznanje (ali prva nagrada) in srebrno 

priznanje (ali druga nagrada). 

 

Za umetniško ali športno nadarjenost štejejo prejem regijskega ali državnega priznanja, uvrstitev do 

vključno 3. nagrade na regijskem ali državnem tekmovanju, nagrajeno umetniško delo, mednarodno 

priznanje ali nagrada. 

 

Za javno priznan uspeh oziroma izjemni dosežek na področju izobraževanja, velja: 

- zlato priznanje oziroma prvo do tretje mesto na regijskem ali državnem tekmovanju; 

- nagrajeno raziskovalno delo na regijskem ali državnem nivoju; 

- nagrajeno diplomsko delo. 

 

 

 

7. člen 

(Prednost pri izbiri) 

 

Pri izbiri imajo prednost kandidati z višjo povprečno oceno.  

 

V kolikor ima več kandidatov enako povprečno oceno, se izbor naredi na podlagi meril, ki se točkujejo, 

in sicer vsako predloženo dokazilo iz spodnje tabele, ki ni starejše od dveh let, z eno točko, prednost pri 

izbiri ima kandidat z višjim številom doseženih točk za izjemni dosežek:  
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Raven dosežka: Število točk: 

Mednarodno tekmovanje  

1.-3. mesto 20 

Zlato priznanje (ali prva nagrada) in Srebrno priznanje (ali druga nagrada) 10 

Udeležba na mednarodnem tekmovanju 05 

  

Državno tekmovanje  

1.-3. mesto 10 

Zlato priznanje (ali prva nagrada) 05 

Srebrno priznanje (ali druga nagrada) 02 

 

 

1. zlato priznanje oziroma prvo do tretje mesto na regijskem ali državnem tekmovanju-za izbiro med 

dijaki  

2. nagrajeno umetniško ali raziskovalno delo ali nagrajena diplomska naloga na regijskem ali državnem 

nivoju-za izbiro med študenti 

3. mednarodno priznanje ali nagrada-za izbiro med študenti ali med dijaki 

 

V primeru dosežene enake povprečne ocene in enakega števila doseženih točk ima prednost pri izbiri 

kandidat, ki je bolj dejaven v društvenem, kulturnem, športnem ali socialnem življenju Trzina. 

 

V primeru, ko se za eno štipendijo potegujeta kandidata dijak in študent ima prednost tisti, ki ima višji 

odstotek povprečne ocene glede na najvišjo možno oceno iz spodnje tabele doseže glede na povprečno 

oceno najvišje število možnih točk iz spodnje tabele: 

 

dijak 

  

študent 

 ocena odstotek 

 

ocena odstotek 

5 100 

 

10 100 

4 87,5 

 

9 90 

3 75 

 

8 80 

2 62,5 

 

7 70 

1 50 

 

6 60 

   

5 50 

 

Povprečna ocena dijaka: 

(povprečna ocena vseh številčno izraženih končnih 

ocen preteklega šolskega leta) 

Število točk: 

nad 4,80 do 5,00 30 

nad 4,60 do 4,80 27 

nad 4,40 do 4,60 24 

nad 4,20 do 4,40 18 

od 4,00 do 4,20 15 

 

Povprečna ocena študenta: 

(povprečna ocena vseh številčno izraženih končnih 

ocen preteklega študijskega leta) 

Število točk: 

nad 9,60 do 10,00 30 

nad 9,20 do 9,60 27 

nad 8,80 do 9,20 24 

nad 8,40 do 8,80 18 

od 8,00 do 8,40 15 

 

Med kandidatoma z doseženim enakim odstotkom ocene številom točk za povprečno oceno, se izbor 

naredi na podlagi meril iz 2. drugega odstavka tega člena, prednost pri izbiri pa ima kandidat z višjim 

številom doseženih točk za izjemni dosežek. 
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V primeru doseženega enakega odstotka ocene in enakega števila doseženih točk ima prednost pri izbiri 

kandidat, ki je bolj dejaven v društvenem, kulturnem, športnem ali socialnem življenju Trzina. 

 

 

8. člen 

 (dodelitev enkratne štipendije) 

(Dodatni pogoji za dodelitev športne štipendije) 

 

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 (povprečna ocena vseh številčno izraženih 

končnih ocen preteklega šolskega leta) 

- so dosegli najmanj povprečno oceno 7,00 – študenti (povprečna ocena vseh številčno izraženih 

končnih ocen preteklega študijskega leta) 

- 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. 

  

Za izjemni športni dosežek velja: 

Raven športnega tekmovanja Število točk 

1. mesto, ekipno ali posamično  

Svetovno tekmovanje 12 

Mednarodno tekmovanje 10 

Državno tekmovanje 08 

  

2. mesto, ekipno ali posamično  

Svetovno tekmovanje 10 

Mednarodno tekmovanje 08 

Državno tekmovanje 06 

  

3. mesto, ekipno ali posamično  

Svetovno tekmovanje 08 

Mednarodno tekmovanje 06 

Državno tekmovanje 04 

 

V primeru večjega števila kandidatov se kot prednost pri izbiri šteje: 

1. višje število doseženih točk za izjemni športni dosežek iz prejšnjega odstavka tega člena,  

2. v primeru enakega števila točk ima prednost kandidat z višjo povprečno oceno. 

   

Enkratna štipendija se lahko dodeli za izobraževanje ali izpopolnjevanje v tujini, če v RS ni ustrezne 

smeri in stopnje oziroma program izobraževanja ali izpopolnjevanja. 

 

Enkratna štipendija se lahko dodeli tudi za obiskovanje nižje ali srednje glasbene šole učencu z 

nadpovprečnim uspehom na tem področju na podlagi priporočila oziroma mnenja glasbene šole in če 

dohodki in premoženje družine tega učenca ne dosegajo cenzusa za dodelitev republiške štipendije. 

 

Izjemoma se lahko odobri štipendistu iz prejšnjega odstavka tega člena dodatna enkratna sredstva za 

kritje stroškov, neposredno povezanih z obiskovanjem nižje ali srednje glasbene šole ali posebnega 

izpopolnjevalnega tečaja zunaj kraja bivanja, če prosilec obiskuje že vsaj srednjo glasbeno šolo.  

Enkratna štipendija se lahko odobri tudi za redni ali izredni doktorski študij, če študent dosega 

nadpovprečne uspehe in o tem predloži ustrezna dokazila. V koledarskem letu se dodeli največ dve 

takšni štipendiji. 

 

Višina enkratne štipendije ne sme preseči višine polletne občinske štipendije za nadarjene študente. O 

višini štipendije odloča komisija. 
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Utemeljenemu predlogu za dodelitev enkratne štipendije morajo biti priloženi:  

- življenjepis,  

- potrdilo o vpisu,  

- dokazilo o uspehu v preteklem letniku,  

- dokazila o udejstvovanju v društvenem, kulturnem, športnem življenju Trzina, 

- pisna izjava, da ne prejema druge štipendije,  

- dokumentacija o izkazovanju posebne nadarjenosti (izjemni dosežki na tekmovanjih, bibliografija 

objavljenih del, potrdilo o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, priporočila in podobno),  

- podatki in dokazila o stroških izobraževanja ter  

- podatki o virih vseh potrebnih sredstev za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje (načrt 

financiranja). 

 

Enkratne štipendije se praviloma podeljujejo celo leto oziroma do porabe sredstev za ta namen. 

Enkratno štipendijo je za isti program oziroma isto stopnjo programa ali študija mogoče pridobiti le 

enkrat. 

 

9. člen 

 (dodatni pogoji za dodelitev štipendije za dijake in študente iz manj premožnih družin) 

 

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 

republiške štipendije v 3. dohodkovnem razredu.  

 

Štipendija za študente iz manj premožnih družin se lahko dodeli študentom, če kandidat in njegova 

družina s svojimi dohodki in premoženjem ne presegajo cenzusa za dodelitev republiške štipendije za 

več kot 10 % .  

 

Dohodki na družinskega člana se ugotavljajo tudi na način, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja 

štipendiranje.  

 

V primeru večjega števila kandidatov, imajo prednost pri izbiri kandidati z nižjim dohodkom na 

družinskega člana. 

  

V posameznem razpisu se lahko podeli največ ena štipendija iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

 

 

10. člen 

 (javni razpis za dodelitev štipendij) 

 

Štipendije po tem pravilniku, razen štipendij iz 8. člena tega pravilnika, se dodelijo na podlagi javnega 

razpisa, ki se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na občinski spletni strani ali v občinskem 

glasilu in na občinski spletni strani najkasneje do 31. oktobra. 

 

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. 

 

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 dokazila potrdilo o vključevanju v delo 

trzinskih društev in organizacij o dosežkih na regijskem ali državnem tekmovanju, o prejetih 

nagradah za umetniško ali raziskovalno delo na regijskem ali državnem nivoju, o nagrajeni 

diplomski nalogi, o uvrstitvah na regijskem ali državnem tekmovanju, dokazila o prejetem 

mednarodnem priznanju ali nagradi ali druga ter dokazila, ki izkazujejo nadarjenost, o izjemnih 
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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) 

 

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. 

 

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 izpopolnjevanju 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, 
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- 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) 

 

Štipendija za nadarjenega dijaka ali študenta za tekoče šolsko oziroma študijsko leto miruje in se ne 

izplačuje, če štipendist: 

- ne predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 13. člena tega pravilnika, 

- v preteklem letu ni dosegel najmanj povprečne ocene 4,00 - dijak ali 8,75 8,00   študent, 

- se v preteklem letu ni vključeval v društveno, kulturno, socialno ali športno življenje Trzina. 

 

Športna štipendija za dijaka ali študenta za tekoče šolsko oziroma študijsko leto miruje in se ne 

izplačuje, če štipendist: 

- ne predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 13. člena tega pravilnika, 

- 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. 

 

Štipendija za dijaka ali študenta iz manj premožne družine za tekoče šolsko oziroma študijsko leto 

miruje in se ne izplačuje, če štipendist: 

- ne predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 13. člena tega pravilnika, 

- ne izdela letnika, 

- presega cenzus iz 9. člena tega pravilnika. 

 

Občina nadaljuje izplačevanje štipendije po predložitvi ustreznih dokazil iz prejšnjega člena pravilnika z 

novim šolskim oziroma študijskim letom. 

 

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, 

- pridobil posojilo za študij, 

- 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 tem tekočem 

šolskem oziroma študijskem letu. 

 

 

16. člen 

 (vrnitev štipendije) 
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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.  

 

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) 

 

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. 

 

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 popolne in v roku razpisa 

prispele vloge za štipendije za nadarjene in za športne štipendije v skladu z merili in kriteriji iz tega 

pravilnika. 

Popolne vloge za enkratno štipendijo v skladu z 8. členom tega pravilnika obravnava 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.  

 

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 
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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. 

 

 

 

Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/14) vsebuje naslednje končne 

določbe:  

 
Prehodne in končne določbe 

 

 

22. člen 

 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin (Uradni 

vestnik Občine Trzin št. 7/03, 12/10), 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. 7/03, 12/10) do izteka veljavnosti sklenjenih pogodb.  

 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin (Uradni 

vestnik Občine Trzin št. 8/12), 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. 8/12) do izteka veljavnosti sklenjenih pogodb.  

 

Ugotovljena višina občinske mesečne štipendije za leto 2013 znaša 132,74 EUR za dijake in 174,64 

EUR za študente. 

 

Določila glede višine štipendije za leto 2013 in 2014 veljajo za vse podeljene štipendije za 

šolsko/študijsko leto 2013/14.  

 

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. 

 

 

Spremembe Pravilnika o štipendiranju v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/14) vsebuje 

naslednjo končno določbo: 

 

3. člen 

 

Spremembe Pravilnika o štipendiranju v Občini Trzin se objavijo v Uradnem vestniku Občine 

Trzin in začnejo veljati naslednji dan po objavi. 

 

 


