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URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 5/2013, 16. oktober 2013

URADNI VESTNIK
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/2008, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o 
financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06 -1, 57/08 -1A 
in 36/11), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 
11/11-UPB4 (14/2013-popr.)), Statuta Občine Trzin 
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 
8/06) in Odloka o Rebalansu proračuna Občine Trzin 
za leto 2012 (Ur. v. O.T., št. 5/12) na 24. redni seji, dne 
09. oktobra 2013 sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je na 24. redni seji, 09. 
oktobra 2013, seznanil s Polletnim poročilom župana 
o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2013 in 
ocenjuje poročilo kot ustrezno in dovolj nazorno. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 24-1/2013  ŽUPAN:
Datum: 09.10.2013  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/2008, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o 
financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06 -1, 57/08 -1A 
in 36/11), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 
11/11-UPB4 (14/2013-popr.)), Statuta Občine Trzin 
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 
8/06) in Odloka o Rebalansu proračuna Občine Trzin 
za leto 2012 (Ur. v. O.T., št. 5/12) na 24. redni seji, dne 
09.10.2013 sprejel

DODATNI SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je na 24. redni seji, 
09. oktobra 2013, ob obravnavi Polletnega poročila 
župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 
2013 seznanil tudi s poročilom župana o uresničevanju 
razvojnega programa oziroma ciljev Strategije razvoja 
Občine Trzin za obdobje 2005 do 2010 in soglaša s 
stališčem o smiselnosti nadaljevanja uresničevanja 
razvojnega programa, ki zaradi objektivnih razlogov, 
zlasti kar zadeva načrtovane naložbe, še ni v celoti 
uresničen.

Občinski svet tudi soglaša, da je smiselno nadaljevati 
z uresničevanjem koncepta trajnostnega razvoja in 
še bolj učinkovito podpirati težnje po učinkovitejši rabi 
energije in rabi obnovljivih virov energije in tako tudi 
spodbujati javnost in državne organe, naj Slovenija 
čim prej sprejme in uveljavi strategijo prehoda v 
nizkoogljično družbo.

V skladu s tem stališčem občinski svet ocenjuje, da 
je v okviru obrazložitve Polletnega poročila župana 
o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2013 
predstavljeni, glede na leto 2012 nekoliko spremenjeni 
in dopolnjeni, program večjih naložb Občine Trzin v 
obdobju 2011 do 2014 ustrezen. 

Občinski svet nalaga županu in občinski upravi, naj 
si, kolikor je mogoče, prizadevata najti in izkoristiti 
vse možnosti za sofinanciranje naložb Občine Trzin 
iz evropskih virov in iz državnega proračuna ter 
drugih virov ter tudi vse možnosti za javno zasebno 
partnerstvo v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 24-1.1/2013  ŽUPAN:
Datum: 09.10.2013  ANTON PERŠAK
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08- odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 18. člena Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. člena Poslovnika 
o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 24. redni seji dne 9. 10. 
2013 sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom 
o vsebinskem okviru in stanju pripravljenosti OP ROPI 
projekta »Vodooskrba Občine Trzin s pitno vodo« in 
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
Domžale-Kamnik«.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 24-2/2013  ŽUPAN:
Datum: 09.10.2013  ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-
1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 
35/13 – Skl US), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12-
ZUJF), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 
48. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) je Občinski 
svet Občine Trzin na 24. redni seji, dne 09.10.2013 
sprejel naslednji

SKLEP
1. Sprejme se obvezna razlaga zadnje alineje 

1.2. odstavka 81. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni 
del, uradno prečiščeno besedilo (UPB1) (Uradni 
vestnik OT, št. 4/13), ki se glasi:

 Besedilo »1.2. Dopustne gradnje in druga 
dela: - pritličja objektov: možnost poslovne, 

servisne, trgovske dejavnosti in delavnic« se 
razlaga tako, da besedi servisne dejavnosti in 
delavnice pomenita gradnjo objektov namenjenih 
dejavnostim, ki so za bivalno in delovno okolje 
nemoteči, kot so posamezni manjši servisni 
objekti in manjše delavnice (avtomehanične, 
mizarske in podobne delavnice), pri čemer to 
pomeni da je za namen servisnih dejavnosti ali 
delavnic dovoljen samo en (1) tovrsten objekt 
do bruto tlorisne velikosti 420 m2. Dovoljuje se 
gradnja v okviru z zakoni in odloki določenih 
sprejemljivih vrednosti obremenitev okolja, ki 
še zagotavljajo kvaliteto ostalih namenskih rab. 
Skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in 
objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 
109/11) tovrstnim objektom pripada klasifikacijska 
številka 2510. Nedovoljena pa je gradnja tovarn 
in stavb za proizvodnjo. 

2. Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – 
izvedbeni del, uradno prečiščeno besedilo (UPB1) 
(Uradni vestnik OT, št. 4/13). Objavi se v Uradnem 
vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji 
dan po objavi.

Številka: 24-3/2013  ŽUPAN:
Datum: 09.10.2013  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 14/10 odl. US, 
51/10, 84/10 odl. US in 40/12-ZUJF), Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 
25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-
ZIU in 40/12-ZUJF) in Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT,  št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
8/06) na 24. redni seji dne 09.10.2013 sprejel 

SKLEP 
o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v osnovni šoli trzin, enoti vrtec 

Žabica 

Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga Osnovne 
šole Trzin določa, da cene programov predšolske 
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vzgoje mesečno na otroka s 1. 11. 2013 znašajo:

• za I. starostno obdobje: 432,63 eUr, stroški živil v 
ceni 40,72 eUr

• za II. starostno obdobje: 309,01 eUr, stroški živil 
v ceni 41,30 eUr.

Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem 
od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, 
razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred 
pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši 
vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v 
vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem 
dejanske vključitve otroka v vrtec.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa 
se od 1.11.2013.

Številka: 24-4/2013  ŽUPAN:
Datum: 09.10.2013  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
84/10 odl. US in 40/12- ZUJF), Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/07- uradno prečiščeno besedilo, 101/07 odl. US, 
36/08, 22/09 odl. US, 55/09 skl. US, 58/09 (64/09 popr., 
65/09 popr.), 16/10 odl. US, 47/10 odl.US, 20/11, 34/11 
odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D), Zakon o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 
25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU 
in 40/12-ZUJF), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), Statut Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 
in 8/06) na 24. redni seji dne 09.10.2013 sprejel 

SKLEP
o zniŽanjU cene programa razvojnega 

oddelka vrtca osnovne šole roje

Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga 
Osnovne šole Roje sprejme ceno programa v 

razvojnem vrtcu Osnovne šole Roje mesečno na 
otroka s 1.11.2013:

• za II. starostno skupino 951,67 eUr, stroški živil v 
ceni znašajo  59,18 eUr.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa 
se od 1.11.2013.

Številka: 24-5/2013  ŽUPAN:
Datum: 09.10.2013  ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi 18. in 76. člena Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06), Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G) in Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13) je Občinski svet Občine Trzin na 24. redni seji, 
dne 09. 10. 2013 sprejel 

spremembo in dopolnitev 
načrta ravnanja z nepremičnim 

premoŽenjem občine trzin za leto 2012 
IN 2013 IN LETO 2014

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trzin za leto 2013 in leto 2014 se v tč. 1. Načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja (Občina Trzin 
– nakup) doda:

51. parc. št. 490/2 
–v izmeri 138 m², 
k.o. Trzin
(ID 1961-490/2-0)

13.579,20 Gradbena 
parcela za 
potrebe 
menjave za 
Gasilski dom

menjava

52. parc. št. 490/3 –v 
izmeri 3169 m², 
k.o. Trzin
(ID 1961-490/3-0)

143.860,80 Gradbena 
parcela za 
potrebe 
menjave za 
Gasilski dom, 
menjava v 
izmeri 1462 m²

menjava

Številka »394.470,00« v rubriki »Orientacijska vrednost 
skupaj« se črta in nadomesti s številko »551.910,00«.



URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 5/2013, 16. oktober 2013

206

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trzin za leto 2013 in leto 2014 se v tč. 2. Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem (Občina 
Trzin – prodaja) pod rubriko A. ZEMLJIŠČA, doda:

48. parc. št.  1600/36 
–v izmeri  202 m², 
k.o. Trzin
(ID 1961-
1600/36-0)

37.572,00 Gradbena 
parcela za 
potrebe 
menjave za 
Gasilski dom

menjava

49. parc. št.  1600/8 
–v izmeri  79 m² , 
k.o. Trzin
(ID 1961-
1600/79-0)

14.694,00 Gradbena 
parcela za 
potrebe 
menjave za 
Gasilski dom

menjava

50. parc. št.  107/3 
–v izmeri  127 m², 
k.o. Trzin
(ID 1961-107/3-0)

23.622,00 Gradbena 
parcela za 
potrebe 
menjave za 
Gasilski dom

menjava

51. parc. št.  107/7 
–v izmeri  259 m², 
k.o. Trzin
(ID 1961-259/7-0)

48.174,00 Gradbena 
parcela za 
potrebe 
menjave za 
Gasilski dom

menjava

Številka »479.753,84« v rubriki »Orientacijska 
vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 
»603.815,84«.

Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2012 
in leto 2013 in leto 2014 se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin prične veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 24-6/2013  ŽUPAN:
Datum: 09.10.2013  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 odl. US in 40/12- ZUJF), Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Domžale (Uradni vestnik OT, št. 7/00, 
6/07 in 2/10) in  Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 
24. redni seji dne 09.10.2013 sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k imenovanju 
gospoda bojana andrejka iz Občine Lukovica za 
predstavnika ustanoviteljev v Svetu Glasbene šole 
Domžale.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
velja za čas imenovanja predstavnika.

Številka: 24-7/2013  ŽUPAN:
Datum: 09.10.2013   ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi 10. člena Pravilnika o štipendiranju v 
Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 8/2012) 
objavljam

razpis
za podelitev štipendije občine 

trzin dijakom ali štUdentom iz manj 
premoŽnih drUŽin v občini trzin za 

šolsko oziroma štUdijsko leto 2013/2014

1. 

Občina Trzin razpisuje 1 (eno) štipendijo za dijake ali 
študente iz manj premožnih družin. Občina bo podelila 
štipendijo, če bo komisija prejela dovolj ustreznih vlog, 
ki izpolnjujejo razpisane pogoje.

2. 

Štipendija se podeljuje od 01.09.2013 dalje za dijaka 
oziroma od 01.10.2013 dalje za študenta. Mesečna 
štipendija v letu 2013 za dijaka znaša 132,47 EUR, 
za študenta pa 174,64 EUR. V nadaljnjih letih se 
januarja vsako leto višina štipendije usklajuje v višini 
50% uradno priznane inflacije oziroma deflacije.

3.

Občinska štipendija se lahko dodeli vajencem, 
dijakom in študentom, ki se izobražujejo po 
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih z 
javno veljavnostjo, če so se prijavili na razpis, ki ga 
objavi Občina Trzin v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
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- 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 ali visokošolskega izobraževanja 
niso starejši od 26 let,

- 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.

4.

Štipendija za dijake iz manj premožnih družin se lahko 
dodeli vajencem in dijakom, ki izpolnjujejo splošne 
pogoje iz prejšnjega člena tega razpisa in če kandidat in 
njegova družina s svojimi dohodki in premoženjem ne 
presegajo cenzusa za dodelitev republiške štipendije. 
To pomeni, da povprečni mesečni dohodek, ki zajema 
tudi premoženje družine, v preteklem letu ne presega 
53% neto povprečne plače oziroma 525,46 EUR 
dohodka na družinskega člana.

Štipendija za študente iz manj premožnih družin 
se lahko dodeli študentom višjih strokovnih šol ter 
študentom visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo 
splošne pogoje iz prejšnjega člena tega razpisa in 
če kandidat in njegova družina s svojimi dohodki in 
premoženjem ne presegajo cenzusa za dodelitev 
republiške štipendije za več kot 10%. To pomeni, 
da povprečni mesečni dohodek, ki zajema tudi 
premoženje družine, v preteklem letu ne presega 
578,01 EUR dohodka na družinskega člana.

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

5.

Kandidati vlogo za štipendijo oddajo na obrazcu 
»Vloga za dodelitev občinske štipendije za otroke 
iz manj premožnih družin«. Obrazec je na voljo v 
vložišču Občine Trzin, objavljen pa je tudi na spletni 
strani Občine Trzin (www.trzin.si).

6.

Vlagatelji morajo k vlogi za dodelitev štipendije 
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 razpisa,
- 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 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 oz. vrednotenjem RS.

Vlogi je potrebno priložiti tudi dokazila, ki so zahtevana 
v obrazcu vloge za štipendijo.
Za kandidata, ki ni polnoleten, podpiše vlogo tudi 
njegov zakoniti zastopnik.

7.

Vlagatelji morajo popolne vloge za dodelitev štipendije 
oddati najkasneje do 15. novembra 2013. Vloge se 
pošljejo priporočeno ali se oddajo osebno na naslov: 

občina trzin, mengeška cesta 22, 1236 trzin.

Vse dodatne informacije lahko dobite osebno ali pisno 
na oddelku družbenih dejavnosti ali na telefonski 
številki: 01/564 45 43.

8. 

Popolne in pravočasno prispele vloge dijakov in 
študentov bo obravnavala komisija v skladu s 17. 
členom Pravilnika o štipendiranju v Občini Trzin na 
prvi naslednji seji po izteku roka za oddajo vlog. 
Komisija je pri obravnavi vlog in pripravi predloga 
za dodelitev štipendij dolžna upoštevati merila in 
pogoje, predpisane s Pravilnikom o štipendiranju v 
Občini Trzin.

Sklep o dodelitvi štipendije izda občinska uprava 
Občine Trzin. Zoper odločitev lahko prosilec v 8. dneh 
po prejemu sklepa iz predhodnega člena vloži ugovor 
pri županu Občine Trzin. 
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9. 

Medsebojna razmerja med Občino Trzin in štipendistom 
se uredijo s pogodbo, ki jo v imenu občine s štipendistom 
sklene župan. Za štipendista, ki ni polnoleten, podpiše 
pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik.

V pogodbi se določi tudi obveznost štipendista, da 
v skladu z 20. členom Pravilnika o štipendiranju v 
Občini Trzin vsako leto opravlja tudi plačano delovno 
prakso, ki traja praviloma en mesec v letu. 

Datum: 30.9.2013  ŽUPAN:
Številka: 110-6/2013  ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi 10. člena Pravilnika o štipendiranju v 
Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 8/2012) 
objavljam

razpis
za podelitev štipendije občine trzin 
nadarjenim dijakom ali štUdentom 

v občini trzin za šolsko oziroma 
štUdijsko leto 2013/2014

1. 

Občina Trzin razpisuje 3 (tri) štipendije za nadarjene 
dijake ali študente. Občina bo podelila vse tri 
štipendije, če bo komisija prejela dovolj ustreznih 
vlog, ki izpolnjujejo razpisane pogoje.

2. 

Štipendije se podeljujejo od 01.09.2013 dalje za 
dijake in od 01.10.2013 dalje za študente. Mesečna 
štipendija za dijake znaša 132,47 EUR, za študente 
pa 174,64 EUR. V nadaljnjih letih se januarja vsako 
leto višina štipendije usklajuje v višini 50% uradno 
priznane inflacije oziroma deflacije.

3.

Občinska štipendija se lahko dodeli vajencem, 
dijakom in študentom, ki se izobražujejo po 
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih z 
javno veljavnostjo, če so se prijavili na razpis, ki ga 

objavi Občina Trzin v Uradnem vestniku Občine 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 ali visokošolskega izobraževanja 
niso starejši od 26 let,

- 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.

4.

Štipendijo za nadarjenega dijaka ali študenta lahko 
pridobi dijak ali študent, ki poleg splošnih pogojev iz 
prejšnjega člena tega razpisa izpolnjuje tudi dodatne 
pogoje za pridobitev štipendije za nadarjene:
-   je v preteklem šolskem letu dosegel najmanj 

prav dober šolski uspeh (dijaki) oziroma najmanj 
povprečno oceno 8,0 vseh opravljenih izpitov 
(študenti) in

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

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

V primeru večjega števila kandidatov imajo prednost 
pri izbiri kandidati z višjim šolskim uspehom (dijaki) 
oziroma višjo povprečno oceno (študenti). V kolikor 
ima več kandidatov enak uspeh oziroma enako oceno, 
se izbor naredi na podlagi meril, ki se točkujejo, in 
sicer vsako predloženo dokazilo, ki ni starejše od 
dveh let, z eno točko: 

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

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

3. mednarodno priznanje ali nagrada.

Med kandidati z enakim uspehom oziroma enako 
oceno je izbran kandidat z višjim številom doseženih 
točk.
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5.

Kandidati vlogo za štipendijo oddajo na obrazcu 
»Vloga za dodelitev občinske štipendije za nadarjene«. 
Obrazec je na voljo v vložišču Občine Trzin, objavljen 
pa je tudi na spletni strani Občine Trzin (www.trzin.si). 

6.

Vlagatelji morajo k vlogi za dodelitev štipendije 
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 razpisa,
- kandidati za štipendije za nadarjene morajo 

priložiti tudi dokazila 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 dokazila, ki izkazujejo 
nadarjenost (predložena dokazila ne smejo biti 
starejša od dveh let),

- 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 oz. vrednotenjem RS.

Vlogi je potrebno priložiti tudi dokazila, ki so zahtevana 
v obrazcu vloge za štipendijo. 
Za kandidata, ki ni polnoleten, podpiše vlogo tudi 
njegov zakoniti zastopnik.

7.

Vlagatelji morajo popolne vloge za dodelitev štipendije 
oddati najkasneje do 15. novembra 2013. Vloge se 
pošljejo priporočeno ali se oddajo osebno na naslov: 

občina trzin, mengeška cesta 22, 1236 trzin.

Vse dodatne informacije lahko dobite osebno ali pisno 
na oddelku družbenih dejavnosti ali na telefonski 
številki: 01/564 45 43.

8. 

Popolne in pravočasno prispele vloge dijakov in 
študentov bo obravnavala komisija v skladu s 17. 
členom Pravilnika o štipendiranju v Občini Trzin na 
prvi naslednji seji po izteku roka za oddajo vlog. 
Komisija je pri obravnavi vlog in pripravi predloga za 
dodelitev štipendij dolžna upoštevati merila in pogoje, 
predpisane s Pravilnikom o štipendiranju v Občini 
Trzin.

Sklep o dodelitvi štipendije izda občinska uprava 
Občine Trzin. Zoper odločitev lahko prosilec v 8. dneh 
po prejemu sklepa iz predhodnega člena vloži ugovor 
pri županu Občine Trzin. 

9. 

Medsebojna razmerja med Občino Trzin in štipendistom 
se uredijo s pogodbo, ki jo v imenu občine s štipendistom 
sklene župan. Za štipendista, ki ni polnoleten, podpiše 
pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik.
V pogodbi se določi tudi obveznost štipendista, da 
v skladu z 20. členom Pravilnika o štipendiranju v 
Občini Trzin vsako leto opravlja tudi plačano delovno 
prakso, ki traja praviloma en mesec v letu. 

Datum: 30.9.2013  ŽUPAN:
Številka: 110-5/2013  ANTON PERŠAK, l.r.
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