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URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 8/2014, 13. oktober 2014

URADNI VESTNIK
Občinska volilna komisija na osnovi 90. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Ur. list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo UPB3, 
45/08, 83/12), Poročila o izidu volitev župana v Občini Trzin 05. 
10. 2014, št. 041-0001/2014-92 z dne 07. 10. 2014  in Poročila o 
izidu volitev občinskih svetnikov v Občini Trzin 05. 10. 2014, št. 
041-0001/2014-93, z dne 07. 10. 2014 objavlja

I Z I D
VOLITEV ŽUPANA IN OBČINSKIH SVETNIKOV 

V OBČINI TRZIN
05. oktobra 2014

1. Župan Občine Trzin v prvem krogu ni bil izvoljen, saj nihče 
izmed kandidatov ni prejel večine veljavnih glasov. V drugem 
krogu volitev za župana bosta kandidirala, po vrstnem redu, 
glede na dobljeno število glasov:

1. Peter Ložar, 
Predlagatelj: Klavdija Tretjak in skupina volivcev 
 
2. Romeo Podlogar,
Predlagatelj: Miro Markič in skupina volivcev

2. Za občinske svetnike so bili izvoljeni: 

VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 5

Lista: 2 - Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov
Skupno št. glasov: 79    % glasov: 11.48% Št. izvoljenih:1 

Zap.št.   Kandidat Izv./žreb.
1  Peter Kralj Izvoljen

Lista: 3 - Lista Trzin je naš dom
Skupno št. glasov: 99    % glasov: 14.39% Št. izvoljenih:1 

Zap.št.   Kandidat Izv./žreb.
4  Valentin Kolenc Izvoljen

Lista: 8 - SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 114    % glasov: 16.57% Št. izvoljenih:1 

Zap.št.   Kandidat Izv./žreb.
5  Miha Pančur Izvoljen

Lista: 9 - Lista za trajnostni razvoj Trzina - Tone Peršak in 
sokrajani
Skupno št. glasov: 171    % glasov: 24.85% Št. izvoljenih:2 

Zap.št.   Kandidat Izv./žreb.
2  Klavdija Tretjak Izvoljen
1  Peter Ložar Izvoljen

VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 8

Lista: 2 - Lista za trajnostni razvoj Trzina - Tone Peršak in 
sokrajani
Skupno št. glasov:278    % glasov:  30.32% Št. izvoljenih:3 

Zap.št.   Kandidat Izv./žreb.
1  Anton Peršak Izvoljen
2  Nuša Repše Izvoljen
3  Milan Karče Izvoljen

Lista: 3 - Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov
Skupno št. glasov: 158    % glasov:  17.23% Št. izvoljenih:1 

Zap.št.   Kandidat Izv./žreb.
1  Romeo Podlogar Izvoljen

Lista: 6 - Lista združeni Trzin
Skupno št. glasov: 83    % glasov:   9.05% Št. izvoljenih:1 

Zap.št.   Kandidat Izv./žreb.
3  Edward Justin Jerak Izvoljen

Lista: 7 - Trzinci
Skupno št. glasov: 77    % glasov:   8.40% Št. izvoljenih:1 

Zap.št.   Kandidat Izv./žreb.
4  Alenka Marjetič Žnider Izvoljen

Lista: 8 - Lista Trzin je naš dom
Skupno št. glasov: 116    % glasov:  12.65% Št. izvoljenih:1 

Zap.št.   Kandidat Izv./žreb.
1  Marjeta Zupan Izvoljen

Lista: 9 - SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 112    % glasov:  12.21% Št. izvoljenih:1 

Zap.št.   Kandidat Izv./žreb.
1  Rado Gladek Izvoljen

Številka: 041-0001/2014-94  Predsednica OVK:
Datum:   07. 10. 2014  Biserka Čičerov, 
    univ. dipl. prav., l.r.
  

OBVESTILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
OBČINE TRZIN

Drugi krog volitev za župana bo v nedeljo, 19. 10. 2014 na 
istih voliščih kot v prvem krogu.

MOŽNOST PREDČASNEGA GLASOVANJA:
Predčasno glasovanje bo mogoče na posebnem volišču, na 
sedežu Občinske volilne komisije Občine Trzin, Mengeška 
22, Trzin v četrtek, 16. 10. 2014 od 7.00 do 19.00 ure.
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07-uradno prečiščeno besedilo,  76/08, 79/09 51/10 in 
40/12-ZUJF), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06), Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 82. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 
56/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D), 56. člena 
Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-uradno prečiščeno 
besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF in (63/13)) in 
Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 
105/12) sprejemam

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
PRAVILNIKA O POVRAČILU STROšKOV 

šOLSKEGA PREVOZA OTROKOM S POSEBNIMI 
POTREBAMI

1. člen

Peti odstavek 3. člena Pravilnika o povračilu stroškov šolskega 
prevoza otroku s posebnimi potrebami se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar otrok s posebnimi potrebami nima možnosti uporabe javnih 
prevoznih sredstev, se višina povračila stroškov prevoza določi na 
osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom otroka s 
posebnimi potrebami – osnovna šola, v katero je vključen in nazaj, 
za dneve prisotnosti v šoli v posameznem mesecu, in sicer v višini, 
ki jo za prevoz na delo in z dela, kadar zaposleni nima možnosti 
prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, določa veljavni zakon za 
javne uslužbence.«

2. člen

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o povračilu stroškov šolskega 
prevoza otrokom s posebnimi potrebami se objavijo v Uradnem 
vestniku Občine Trzin in začnejo veljati v 15. dneh po objavi. 

Številka: 007-0002/2014  Župan:
Datum: 19.9.2014  Anton Peršak, l.r.  

Na podlagi 10. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Trzin 
(Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/14, 3/14) objavljam

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV šTIPENDIJE OBČINE TRZIN 

NADARJENEMU šTUDENTU 
V OBČINI TRZIN ZA šTUDIJSKO LETO 2014/2015

1. 
Občina Trzin razpisuje 1 (eno) štipendijo za nadarjenega študenta 
od 01.10.2014 dalje v višini 175,25 EUR mesečno. V nadaljnjih letih 

se januarja vsako leto višina štipendije usklajuje v višini 50% uradno 
priznane inflacije oziroma deflacije.

2.
Občinska štipendija se lahko dodeli študentu dodiplomskega ali 
podiplomskega študijskega programa z javno veljavnostjo, če 
se prijavi na razpis, ki ga javno objavi Občina Trzin in izpolnjuje 
naslednje splošne pogoje:

 – ima stalno prebivališče v Občini Trzin,
 – ob vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega 

izobraževanja ni starejši od 26 let,
 – ima status študenta,
 – ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne 

registrirane dejavnosti,
 – ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za 

zaposlovanje,
 – ni lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
 – ne prejema druge štipendije ali drugih prejemkov za 

izobraževanje po drugih predpisih,
 – ni pridobil finančne ali materialne pomoči za šolanje iz zasebnih 

virov najmanj v višini enoletnega zneska občinske štipendije za 
preteklo leto.

3.
Štipendija za nadarjenega študenta se lahko dodeli kandidatu, ki 
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena tega razpisa izpolnjuje 
dodatne pogoje za pridobitev štipendije za nadarjene, če:

 – je dosegel najmanj povprečno oceno 4,00 - dijak (povprečna 
ocena vseh številčno izraženih končnih ocen preteklega 
šolskega leta)

 – je dosegel najmanj povprečno ocena 8,75 - študent (povprečna 
ocena vseh številčno izraženih končnih ocen preteklega 
študijskega leta) 

 – je dejaven v društvenem, kulturnem, socialnem ali športnem 
življenju Trzina (prostovoljno delo) ter

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

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.

4.
V primeru večjega števila kandidatov ima prednost pri izbiri 
kandidat 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 
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dokazilo, ki ni starejše od dveh let, z eno točko, prednost pri izbiri 
pa ima kandidat z višjim številom doseženih točk: 

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 
točk ima prednost tisti, 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:

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

Med kandidatoma z doseženim enakim odstotkom ocene, se izbor 
naredi na podlagi meril iz 2. odstavka tega člena, prednost pri izbiri 
pa ima kandidat z višjim številom doseženih točk.
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.

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.
Kandidati morajo k vlogi za dodelitev štipendije priložiti: 

 – dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto,
 – dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu v preteklem letu,
 – življenjepis,
 – izjavo v zvezi z izpolnjevanjem splošnih pogojev iz 2. člena 

tega razpisa,
 – dokazila o vključevanju v delo trzinskih društev in organizacij, 
 – dokazila o nadarjenosti, ki ne smejo biti starejša od dveh 

let (dokazila o prejetih 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 regijskih ali državnih tekmovanjih, 
dokazila o prejetem mednarodnem priznanju ali nagradi ali 
druga dokazila, ki izkazujejo nadarjenost),

 – kandidati, ki se izobražujejo v tujini morajo priložiti dokazilo 

o akreditiranosti izobraževalne ustanove in akreditiranosti 
izobraževalnega programa, prevod dokumentacije ter ustrezno 
primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami 
oz. vrednotenjem RS.

Za kandidata, ki ni polnoleten, podpiše vlogo tudi njegov zakoniti 
zastopnik.

7.
Kandidati morajo popolne vloge za dodelitev štipendije oddati 
najkasneje do 14. novembra 2014. 
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 kandidatov 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: 26.9.2014   Župan
Številka: 1102-3/2014  Anton Peršak, l.r.

Na podlagi 10. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Trzin (Ur. 
vestnik Občine Trzin št. 2/14, 3/14) objavljam

 JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV šTIPENDIJE OBČINE TRZIN 

DIJAKU IZ MANJ PREMOŽNE DRUŽINE V 
OBČINI TRZIN

 ZA šOLSKO LETO 2014/2015

1. 
Občina Trzin razpisuje 1 (eno) štipendijo za dijaka iz manj premožne 
družine od 01.09.2014 dalje v višini 132,93 EUR mesečno. V 
nadaljnjih letih se januarja vsako leto višina štipendije usklajuje v 
višini 50% uradno priznane inflacije oziroma deflacije.



URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 8/2014, 13. oktober 2014

163

2.
Občinska štipendija se lahko dodeli dijaku srednješolskega 
izobraževanja, če se prijavi na razpis, ki ga javno objavi Občina 
Trzin in izpolnjuje naslednje splošne pogoje:

 – ima stalno prebivališče v Občini Trzin,
 – ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole ni starejši 

od 18 let,
 – ima status dijaka,
 – ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne 

registrirane dejavnosti,
 – ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za 

zaposlovanje,
 – ni lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
 – ne prejema druge štipendije ali drugih prejemkov za 

izobraževanje po drugih predpisih,
 – ni pridobil finančne ali materialne pomoči za šolanje iz zasebnih 

virov najmanj v višini enoletnega zneska občinske štipendije za 
preteklo leto.

3.
Štipendija za dijaka iz manj premožne družine se lahko dodeli dijaku, 
ki izpolnjuje 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 
528,42 EUR dohodka na družinskega člana.
Dohodki na družinskega člana se ugotavljajo na način, ki ga določa 
veljavni zakon, ki ureja štipendiranje.
V primeru večjega števila kandidatov, ima prednost pri izbiri 
kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana.

4.
Kandidati vlogo za štipendijo oddajo na obrazcu »Vloga za 
dodelitev občinske štipendije dijaku iz manj premožne družine«. 
Obrazec je na voljo v vložišču Občine Trzin, objavljen pa je tudi na 
spletni strani Občine Trzin (www.trzin.si).

5.
Kandidati morajo k vlogi za dodelitev štipendije priložiti: 

 – dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
 – dokazilo o učnem uspehu v preteklem letu,
 – življenjepis,
 – izjavo v zvezi z izpolnjevanjem splošnih pogojev iz 2. 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.

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.

6.
Kandidati morajo popolne vloge za dodelitev štipendije oddati 
najkasneje do 14. novembra 2014. 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.

7. 
Popolne in pravočasno prispele vloge dijakov 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. 

8. 
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: 26.9.2014   Župan
Številka: 1102-2/2014  Anton Peršak, l.r.

URADNI POPRAVEK 
OBJAVE ODLOKA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZAcIJI 
OBČINSKIH cEST V OBČINI TRZIN

1. Pri uradni objavi Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin, ki je bil 
objavljen v Uradnem vestniku Občine Trzin, št. 7/14, z dne 
20.06.2014, je prišlo do napake, zato se v 1. odstavku 1. člena 
Odloka besedilo popravi tako, da se glasi: 

»V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 4/99, 7/05 in 1/11) se v 4. členu v drugi 
tabeli »- krajevne ceste (LK)« besedilo člena pod zaporedno številko 
7, ki se glasi:
»7 074571 074251 ŠPRUHA HŠ 33 578 V 0«, črta in nadomesti s 
besedilom »7 074571 074251 ŠPRUHA HŠ 33 571 V 0«.«

2.  Vse ostalo ostane nespremenjeno.

Številka: 30-8/2014 – popr.  Župan:
Datum: 19.08.2014   Anton PERŠAK, l.r.


