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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 2015/2016 

 
1.  

Občina Trzin razpisuje 1 (eno) štipendijo za dijaka iz 
manj premožne družine od 01.09.2015 dalje v višini 
133,06 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 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 532,99 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 in 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 13. novembra 2015. 
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: 5.10.2015                                  župan 
Številka: 1102-1/2015-1                  Peter LOŽAR, l.r. 
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Na podlagi 10. člena Pravilnika o štipendiranju v 
Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/14, 
3/14) objavljam 

 
JAVNI RAZPIS  

za dodelitev štipendij Občine Trzin nadarjenim 
dijakom in študentom  

v Občini Trzin za šolsko/študijsko leto 2015/2016 
 

1.  
Občina Trzin razpisuje 2 (dve) štipendiji za 
nadarjenega dijaka od 1.9.2015 dalje v višini 133,06 
EUR mesečno in 2 (dve) štipendiji za nadarjenega 
študenta od 1.10.2015 dalje v višini 175,43 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 dijaku 
srednješolskega izobraževanja in 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 poklicne oziroma srednje 

šole ni starejši od 18 let oziroma ob vpisu v prvi 
letnik višješolskega ali visokošolskega 
izobraževanja ni starejši od 26 let, 

- ima status dijaka ali 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 dijaka in 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 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. 
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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. 
 

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 šolsko ali 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 13. novembra 2015.  
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: 5.10.2015                                  župan 
Številka: 1102-2/2015-1                  Peter LOŽAR, l.r. 
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