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Občinska volilna komisija na osnovi 90. 
člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list 
RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedi-
lo UPB3, 45/08), Poročila o izidu volitev 
župana v Občini Trzin 10. 10. 2010, št. 
040-67/2010, z dne 12. 10. 2010 in Po-
ročila o izidu volitev občinskih svetni-
kov v Občini Trzin 10. 10. 2010, št. 040-
68/2010, z dne 12. 10. 2010, objavlja

I Z I D
VOLITEV ŽUPANA IN OBČINSKIH 

SVETNIKOV V OBČINI TRZIN
10. oktobra 2010

1. Župan Občine Trzin v prvem krogu ni 
bil izvoljen, saj nihče izmed kandidatov 
ni prejel večine veljavnih glasov. V dru-
gem krogu volitev za župana bosta kan-
didirala, po vrstnem redu, glede na do-
bljeno število glasov:

1. Tone Peršak, 
Predlagatelj: Boris Tone Peršak in skupina 
volivcev in
 
2. Valentin Kolenc,
Predlagatelj: Jure Jerman in skupina voliv-
cev

2. Za občinske svetnike 
so bili izvoljeni: 

VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 5

Lista: 2
LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 34
% glasov: 4.86% 
Št. izvoljenih:1 
Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.
1   Ivan Novak Izvoljen

Lista: 4
Lista za trajnostni razvoj Trzina - Tone 
Peršak in sokrajani
Skupno št. glasov: 187
% glasov: 26.75% 
Št. izvoljenih:2 
Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.
4   Peter Ložar Izvoljen
1  Jožefa Valenčak Izvoljen

Lista: 6
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA
Skupno št. glasov: 131
% glasov: 18.74% 
Št. izvoljenih:1 
Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.
2   Rok Florjančič Izvoljen

Lista: 8
Lista Trzin je naš dom
Skupno št. glasov: 145
% glasov: 20.74% 
Št. izvoljenih:1 
Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.
1   Valentin Kolenc Izvoljen

 
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 8

Lista: 2
Lista Trzin je naš dom
Skupno št. glasov: 163
% glasov: 15.63% 
Št. izvoljenih:2 
Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.
1   Barbara Sršen Izvoljen
2   Peter Pelan Izvoljen

Lista: 4
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA
Skupno št. glasov: 110
% glasov: 10.55% 
Št. izvoljenih:1 
Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.
1   Milica Erčulj Izvoljen

Lista: 6
Za zeleni Trzin
Skupno št. glasov: 129
% glasov: 12.37% 
Št. izvoljenih:1 
Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.
1  Romeo Podlogar Izvoljen

Lista: 7
Trzinci
Skupno št. glasov: 71
% glasov: 6.81% 
Št. izvoljenih:1 
Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.
1   Frane Mazovec Izvoljen

Lista: 8
Lista za trajnostni razvoj Trzina
Skupno št. glasov: 312
% glasov: 29.91% 
Št. izvoljenih:3 
Zap.št.    Kandidat Izv./žreb.
1   Anton Peršak Izvoljen
2   Milan Karče Izvoljen
3   Judita Šlibar Izvoljen

Datum: 12. 10. 2010 
Številka: 040-69/2010

Predsednica OVK: 
Biserka Čičerov, univ. dipl. prav., l.r.

OBVESTILO OVK TRZIN

Drugi krog volitev za župana bo v 
nedeljo, 24. 10. 2010 na istih voli-
ščih kot v prvem krogu.

MOŽNOST PREDČASNEGA GLASO-
VANJA:
Predčasno glasovanje bo mogoče 
na posebnem volišču, na sedežu Ob-
činske volilne komisije Občine Trzin, 
Mengeška 22, Trzin in sicer: 

v torek, 19. 10. 2010 
od 9.00 do 17.00 ure in

v sredo, 20. 10. 2010 
od 9.00 do 17.00 ure in

v četrtek, 21. 10. 2010 
od 9.00 do 17.00 ure.

Na podlagi 10. člena Pravilnika o 
štipendiranju v Občini Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin št. 7/03) objavljam

RAZPIS 
za podelitev štipendije Občine Trzin 
nadarjenim dijakom ali študentom in 
štipendije dijakom ali študentom iz 
manj premožnih družin v Občini Tr-
zin za šolsko oziroma študijsko leto 

2010/2011

1. 
Občina Trzin razpisuje eno štipendijo za 
nadarjenega dijaka, eno štipendijo za na-
darjenega študenta in eno štipendijo za 
dijaka ali študenta iz manj premožne dru-
žine. Občina bo podelila vse tri štipendi-
je, če bo komisija prejela dovolj ustreznih 
vlog. V kolikor ne bo ustreznih vlog za 
vsako od razpisanih štipendij, lahko komi-
sija podeli dve oziroma tri istovrstne šti-
pendije.

2. 
Štipendije se podeljujejo od 01.09.2010 
dalje za dijake in od 01.10.2010 dalje za 
študente. Mesečna štipendija za dijake 
znaša 130,71 EUR, za študente pa 172,31 
EUR.

3.
Občinska štipendija se lahko dodeli vajen-
cem, dijakom in študentom, ki se izobra-
žujejo po dodiplomskih in podiplomskih 
študijskih programih z javno veljavnostjo, 
če so se prijavili na razpis in izpolnjujejo 
naslednje splošne pogoje:
-  imajo stalno prebivališče v Občini Trzin,
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-  ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma 
srednje šole niso starejši od 18 let oziro-
ma ob vpisu v 1. letnik višješolskega ali 
visokošolskega izobraževanja niso sta-
rejši od 26 let. 

Kandidatu, ki se izobražuje v tujini, se lah-
ko dodeli štipendija, če v Republiki Slove-
niji ni ustrezne smeri ali stopnje oziroma 
ustreznega izobraževalnega programa z 
javno veljavnostjo.  

4.
Štipendijo za nadarjenega dijaka ali štu-
denta lahko pridobi dijak ali študent, ki:
-  je v preteklem šolskem letu dosegel 

vsaj prav dober uspeh (dijaki) oziro-
ma ima vsaj prav dobro (8)   povprečno 
oceno vseh opravljenih izpitov,

-  je dejaven v društvenem, kulturnem, 
socialnem ali športnem življenju Trzina,

-  izkazuje umetniško ali športno nadarje-
nost ali če je na področju izobraževanja 
dosegel javno priznan uspeh ali izjemni 
dosežek v zadnjih dveh letih ter

-  izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev 
štipendije.

V primeru večjega števila kandidatov ima-
jo prednost pri izbiri kandidati z boljšim 
učnim oziroma študijskim uspehom. V 
kolikor ima več kandidatov enak uspeh 
oziroma enako oceno, se izbor naredi na 
podlagi meril, ki se točkujejo, in sicer vsa-
ko predloženo dokazilo, ki ni starejše od 
dveh let, z eno točko: 

1. zlato priznanje oziroma prvo do tre-
tje mesto na regijskem ali državnem 
tekmovanju;

2. nagrajeno umetniško ali raziskoval-
no delo ali nagrajena diplomska na-
loga na regijskem ali državnem ni-
voju;

3. mednarodno priznanje ali nagrada.

Med kandidati z enakim uspehom oziro-
ma enako oceno je izbran kandidat z viš-
jim številom doseženih točk.

5.
Štipendijo za dijaka ali študenta iz manj 
premožne družine lahko pridobi dijak ali 
študent, ki izpolnjuje splošne pogoje za 
pridobitev štipendije in če kandidat in 
njegova družina s svojimi dohodki in pre-
jemki ne presegajo cenzusa za dodelitev 
republiške štipendije za več kot 40 %. To 
pomeni, da za dodelitev občinske štipen-
dije dohodek na družinskega člana v letu 
2009 glede na kraj šolanja ne sme prese-
gati od 6.571 EUR do 6.770 EUR. Dohod-
ki na družinskega člana se ugotavljajo na 
način, kot ga določa Pravilnik o štipen-
diranju (Ur.l. RS št. 48/99, 43/00, 62/01, 
85/02, 40/03, 64/04, 28/06, 50/06, 80/06, 
57/07 in 88/07). 

V primeru večjega števila kandidatov ima-
jo prednost pri izbiri kandidati z nižjim 
dohodkom na družinskega člana. 

6.
Kandidati vlogo za štipendijo oddajo na 
obrazcu »Vloga za dodelitev občinske šti-
pendije za nadarjene« ali »Vloga za dode-
litev občinske štipendije za otroke iz manj 
premožnih družin«. Obrazec se dobi na 
vložišču Občine Trzin, objavljen pa je tudi 
na spletni strani Občine Trzin (www.trzin.
si).

7. 
Vlagatelji morajo k vlogi za dodelitev šti-
pendije priložiti: 
- življenjepis,
- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma 
študijsko leto.

K prijavi na razpis morajo kandidati za šti-
pendijo za dijaka ali študenta iz manj pre-
možne družine priložiti poleg prilog iz 
prvega odstavka tega člena tudi dokazi-
la o dohodkih za družinske člane, ki ima-
jo dohodke in niso zavezanci za napoved 
dohodnine. Za otroke, ki so starejši od 15 
let, je potrebno priložiti dokazila o vpisu 
v tekoče šolsko/študijsko leto. Vlogi je po-
trebno priložiti tudi dokazila, ki so zahte-
vana v obrazcu vloge za štipendijo.

K prijavi na razpis morajo kandidati za šti-
pendijo za nadarjene poleg prilog iz pr-
vega odstavka tega člena priložiti tudi 
dokazilo o šolskem/študijskem uspehu v 
preteklem letu, dokazilo o vključevanju v 
delo trzinskih društev in organizacij, do-
kazila o dosežkih na regijskem ali držav-
nem tekmovanju, o prejetih nagradah za 
umetniško ali raziskovalno delo na regij-
skem ali državnem nivoju, o nagrajeni di-
plomski nalogi, dokazila o prejetem med-
narodnem priznanju ali nagradi in ostala 
dokazila, ki so zapisana v obrazcu vloge 
za štipendijo (dokazila o nadarjenosti ne 
smejo biti starejša od dveh let). 

8. 
Vlagatelji morajo popolne vloge za dode-
litev štipendije oddati najkasneje do 20. 
novembra 2010. Vloge se pošljejo pripo-
ročeno ali se oddajo osebno na naslov: 

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 
1236 Trzin.

Vse dodatne informacije lahko dobite 
osebno ali pisno pri Mojci Tavčar ali na te-
lefonski številki: 01/564 45 43.

9. 
Vloge za dodelitev štipendij bo obravna-
vala komisija, katere člani bodo člani in 
članice odbora občinskega sveta Občine 
Trzin za socialno politiko, zdravstvo in de-

javnost društev, svetovalec župana za �-
nance in proračun ter svetovalec župana 
za družbene dejavnosti.

Popolne in pravočasno prispele vloge di-
jakov in študentov bo komisija obravna-
vala na prvi naslednji seji po izteku roka 
za oddajo vlog. 

10. 
Komisija iz prejšnjega člena tega razpisa 
je pri obravnavi vlog dolžna upoštevati 
merila in pogoje, predpisane s Pravilni-
kom o štipendiranju v Občini Trzin (Ur. ve-
stnik Občine Trzin št. 7/03). 

11. 
Sklep o dodelitvi štipendije izda občinska 
uprava Občine Trzin v desetih dneh po 
odločitvi komisije iz predhodnih členov. 

12. 
Zoper odločitev komisije lahko prosilec v 
8. dneh po prejemu sklepa iz predhodne-
ga člena vloži ugovor pri županu Občine 
Trzin. 

13. 
Medsebojna razmerja med Občino Trzin 
in štipendistom se uredijo s pogodbo, ki 
jo v imenu občine s štipendistom sklene 
župan. 

V pogodbi se določi tudi obveznost šti-
pendista, da v skladu z 20. členom Pravil-
nika o štipendiranju v Občini Trzin vsako 
leto opravlja tudi plačano delovno pra-
kso, ki traja praviloma en mesec. 

Datum: 13.10.2010                 Župan
Številka: Ž-58/2010                Tone Peršak l.r.

..\OBRAZCI\obrazec- vloga za štipendijo-
nadarjeni.doc
..\OBRAZCI\obraze
- vloga za štipendijo-za otroke iz manj 
premožnih družin.doc
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