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OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN 
 
 
Zadeva:  Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin  
 
Namen:   Obravnava in sprejem  
 
Pravna podlaga:   Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 11/18-
ZSPDSLS-1) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) 

 
Predlagatelj:   Župan Peter Ložar 
 
Poročevalca:  Župan Peter Ložar in referent I Marjeta Trstenjak 
 
Finančne posledice:  Dodatna sredstva bo potrebno zagotoviti z rebalansom 
 
Obrazložitev:  
Zadnje spremembe Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin so bile sprejete pred štirimi leti. 
Zaradi predlogov in sprememb, ki so se pri izvajanju pravilnika pokazali kot nujni in vsled 
preglednosti, predlagamo sprejetje novega. Predlog gradiva sta predhodno obravnavala 
matična odbora in podala svoje predloge, ki so bili v večji meri upoštevani. 
Glavne predlagane spremembe so: znižanje zahtevane povprečne ocene za nadarjene 
študente, na novo definirana merila glede vrednotenja izjemnih dosežkov pri štipendijah za 
nadarjene, uvedba športnih štipendij, izenačenje pogojev za pridobitev štipendije za dijake in 
študente iz manj premožnih družin, komisiji po novem vloge odpreta, pregledata in presodita 
ter pripravita predlog za dodelitev.  
Gradivu je priložen delovni pripomoček, v katerem je veljavni pravilnik v črni barvi, predlagane 
spremembe glede na nov pravilnik pa v rdeči barvi. 
Obrazložitve členov, ki se spreminjajo: 
- 1. člen: Namesto enkratnih štipendij, za katere ni bilo vlog, se predlaga športne štipendije 

in dodano je določilo, da so izrazi napisani v moški obliki veljavni za oba spola. 
- 2. člen: Dodan je namen štipendiranja. 
- 3. člen: Upoštevanje prejetih pripomb glede stopenj izobrazbe za dijake in študente v 

skladu z zakonom, dodano je določilo, da mora izobraževanje potekati neprekinjeno in 
redno ter od nižje stopnje izobraževanja k višji stopnji, črtanje določila o neprejemanju 
pomoči iz zasebnih virov, ker je to težko preverljivo ter dodano je določilo, da upravičenci 
lahko pridobijo štipendijo le enkrat za izobraževanje na isti stopnji. 

- 4. člen: Dodano je dokazilo o trajanju študija v tujini na podlagi prejete pripombe. 
- 5. člen: Uskladi se višina mesečne štipendije (dijak 134,19 EUR in študent 176,92 EUR). 
- 6. člen: Zniža se zahtevana povprečna ocena iz 8,75 na 8,00 za študente in na novo se 

definira merila glede izjemnih dosežkov pri štipendijah za nadarjene na podlagi prejetih 
pripomb v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju Zoisovih štipendij. Pripomba, da se izloči 
določilo o dejavnosti v društvenem, kulturnem, socialnem ali športnem življenju Trzina 
(prostovoljno delo) ni bila upoštevana, ker je to eden izmed dodatnih pogojev, da se 
kandidati vključujejo v življenje kraja. 

- 7. člen: Na novo se določi točkovanje za vrednotenje izjemnih dosežkov pri štipendijah za 
nadarjene v primeru dosežene enake povprečne ocene pri več kandidatih, glede na prejete 



pripombe, da se uskladi s  Pravilnikom o dodeljevanju Zoisovih štipendij. Črta se določba, 
da ima v primeru dosežene enake povprečne ocene in enakega števila točk prednost tisti, 
ki je bolj dejaven v društvenem življenju, ker to ni merljivo. Glede na prejeto pripombo se 
dodata novi tabeli za izračun števila točk pri povprečni oceni dijaka in študenta, v primeru 
da se za eno štipendijo potegujeta kandidat dijak in študent, ima prednost tisti, ki doseže 
glede na povprečno oceno najvišje število točk iz tabele. Upošteva se pripomba, da se črta 
določilo, da ima v primeru enakega števila doseženih točk za dosežke in ocene prednost 
tisti, ki je bolj dejaven v društvenem življenju Trzina, ker to ni merljivo. 

- 8. člen: Namesto enkratnih štipendij se predlaga športne štipendije za dijake in študente z 
navedenimi pogoji za dodelitev (status kategoriziranega športnika po OKS, najmanj 
povprečna ocena 3,00 za dijake in 7,00 za študente, dejavnost v društvenem življenju 
Trzina in izjemni športni dosežek v zadnjih dveh letih). V primeru večjega števila kandidatov 
ima prednost pri dodelitvi kandidat z večjim število točk za izjemni športni dosežek, v 
primeru doseženega enakega števila točk pa tisti, ki ima višjo povprečno oceno. 

- 9. člen: Izenačuje se pogoje za pridobitev štipendije za dijake in študente iz manj 
premožnih družin, to je, da ne presegajo cenzusa za dodelitev republiške v tretjem 
dohodkovnem razredu (to pomeni, da ne presegajo višine 432,67 EUR neto mesečno na 
družinskega člana), črta se določilo, da se lahko v posameznem razpisu podeli največ ena 
taka štipendija. 

- 10. člen: Glede na predlagane spremembe se člen uskladi z dokazili, ki jih je potrebno 
priložiti k prijavi na razpis pri štipendiji za nadarjene in športni štipendiji ter dodano je 
dokazilo o trajanju študija v tujini. 

- 11. člen: Dopolnitev je člena s podatkom, da gre za celoletne štipendije, ki se v primeru 
izpolnjevanja pogojev izplačujejo do pridobljene ravni izobrazbe, s katero so kandidirali na 
razpis. 

- 13. člen: Dodana je obveznost vsakoletne predložitve dokazil o izpolnjevanju pogojev za 
športno štipendijo. 

- 14. člen: V določilih glede mirovanja štipendije se v skladu s spremembami pravilnika zniža 
povprečna ocena pri štipendiji za nadarjene študente, dodajo se pogoji za mirovanje pri 
športni štipendiji in jasneje se definira določilo glede opravičljivega razloga za 
neizpolnjevanje pogoja za štipendiranje. 

- 17. člen: Predlagan je drugačen postopek obravnave vlog, in sicer, da komisiji vloge 
odpreta, pregledata in presodita pravočasne in popolne prijave na razpis ter pripravita 
predlog za dodelitev štipendij. Dodano je določilo o izločitvi člana komisije iz obravnave in 
glasovanja v primeru nasprotja interesov po Zakonu o integriteti  in preprečevanju 
korupcije. 

- 20. člen: Glede prakse je dodano določilo lahko, ker iz različnih razlogov prakse ne 
opravljajo vsi. 

- 22. člen: Prehodne in končne določbe veljajo za štipendiste z veljavnimi pogodbami, pri 
katerih ostanejo v veljavi določila veljavnega pravilnika do izteka sklenjenih pogodb. 

 
Predlog sklepa: 
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 in 11/18-ZSPDSLS-1) in Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na 26. redni seji dne 25. aprila 2018 sprejel naslednji 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin in ga sprejel 
v predloženem besedilu. 
 
   

Številka: 26-8/2018                Župan 
Datum: 25.04.2018         Peter Ložar, l.r. 


