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OBČINA TRBOVLJE

40

Na podlagi 37. člena Statuta Občine Trbovlje (UVZ, št 19/
04 - prečiščeno besedilo) in Pravilnika o štipendiranju in 
pomočeh dijakom in študentom v občini Trbovlje (UVZ, 
št. 6/02, 21/02 in 18/05), Občina Trbovlje 

RAZPISUJE 
za študijsko leto 2005/2006 štiri štipendije 

študentom na dodiplomskih študijskih 
programih

1. PREDMET RAZPISA:
Predmet razpisa je štipendiranje izbranih štipendistov v 
občini Trbovlje v študijskem letu 2005/2006. Razpisane 
so tri štipendije za nadarjene in ena za druge.

2. UPRAVIČENCI:
Štipendije so namenjene rednim študentom na dodiplom-
skih študijskih programih z javno veljavnostjo.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
- so državljani Republike Slovenije,
- imajo stalno prebivališče v občini Trbovlje,
- ob vpisu v prvi letnik višjega strokovnega, 

visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega 
izobraževanja niso starejši od 26 let in

- nimajo republiške, Zoisove, kadrovske ali druge 
štipendije.

Pravice do štipendije ne morejo uveljaviti kandidati, ki:
- so v delovnem razmerju ali v evidenci brezposelnih 

oseb pri zavodu za zaposlovanje,
- so samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, 

vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evi-
denco na območju Republike Slovenije,

- so lastniki ali solastniki gospodarske družbe in
- prejemajo drugo štipendijo.

Več o štipendiranju in pogojih je navedeno v Pravilniku o 
štipendiranju in pomočeh dijakom in študentom v občini 
Trbovlje (UVZ, št. 6/02, 21/02 in 18/05).

3. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROK:
Kandidati uveljavljajo pravico do štipendije na obrazcu 
- vlogi, ki je priloga tega razpisa, priložiti pa morajo še:
- kopijo dokazila o državljanstvu in stalnem 

prebivališču,
- kopijo bančne kartice oziroma številke transakci-

jskega računa,
- originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2005/

2006,

- originalno potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni 
oceni v preteklem študijskem letu; dijaki končno 
spričevalo 4. letnika srednje šole in spričevalo ma-
ture,

- kandidati za druge štipendije še podatke o družinskih 
dohodkih in prejemkih v letu 2004: odločbe o odmeri 
dohodnine, potrdilo o katastrskem dohodku, potrdilo 
o prejetih pokojninah, odločbo o dohodku iz de-
javnosti itd.

Vlogo za štipendijo skupaj z vsemi prilogami pošljejo 
kandidati v zaprti ovojnici z oznako “VLOGA ZA 
ŠTIPENDIJO - NE ODPIRAJ”, s priporočeno pošiljko 
na naslov: OBČINA TRBOVLJE, MESTNI TRG 4, 1420 
TRBOVLJE. Rok za oddajo vloge je 27.10.2005.
Vloge, ki bodo prispele po roku, so zamujene, razen, če 
je kandidat zamudil iz opravičljivih razlogov:
-  zdravstveni razlogi,
-  naknadni vpis in
-  še ni prejel obvestila o negativni rešitvi vloge za drugo 

štipendijo.

Vlogo iz prejšnjega odstavka, skupaj z vsemi dokazili, 
mora kandidat oddati v 10 dneh po nastopu ali prene-
hanju razlogov, vendar najkasneje do 30.11.2005.

4. DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE:
Dokumentacijo lahko kandidati brez plačila prevzamejo 
na Občini Trbovlje, Oddelek za finance, gospodarstvo in 
družbene dejavnosti. Razpisna dokumentacija je na voljo 
tudi na spletni strani www.trbovlje.si.
Dodatne informacije so v času odprtega razpisa na 
voljo vsak delovni dan med 08.00 in 11.00 uro na tel. 
št. 03/562-79-20, kontaktna oseba Mateja CAMPLIN 
TAHIROVIČ, e-mail: mateja.tahirovic@trbovlje.si.

5. ODPIRANJE VLOG:
Odpiranje prispelih vlog ni javno.
Prvo odpiranje vlog bo 28.10.2005. 
Drugo odpiranje vlog bo 01.12.2005, razen v primeru, 
da so že pri prvem odpiranju podeljene vse štipendije 
oziroma, da so že porabljena vsa sredstva.

6. DOPOLNITEV VLOG:
Komisija bo v osmih dneh od odpiranja vlog pisno pozvala 
tiste kandidate, katerih vloge niso bile popolne k dopol-
nitvi. Nepopolne vloge, ki jih kandidati v določenem roku 
ne bodo dopolnili, se zavržejo.

7. IZID RAZPISA:
O izbranih kandidatih bodo vlagatelji vlog za štipendije 
obveščeni v 30 dneh od odpiranja vlog s sklepom.

Številka: 64000-48/05
Datum: 10.10.2005

župan
občine Trbovlje

Bogdan BAROVIČ



Stran 2 Uradni vestnik Zasavja Št. 19 Št. 19 Uradni vestnik Zasavja Stran 3

OBRAZEC
OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4
1420 TRBOVLJE

VLOGA ZA UVELJAVITEV ŠTIPENDIJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2005/2006

A)   ZA NADARJENE 

B)  ZA DRUGE

 (ustrezno obkroži)

1. PODATKI O KANDIDATU-KI:

Ime in priimek: ________________________________________________________

EMŠO: 

DŠ:      
  

Naslov stalnega prebivališča: ______________________________________________________

Poštna številka: __ __ __ __  Pošta: ___________________________________

Stacionarni telefon: ______________________ Mobitel: ________________________________

Elektronski naslov: ______________________________________________________________

Državljanstvo: __________________________________

Priloga: potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu: DA   NE 

Številka transakcijskega računa: ____________________________________________________

Odprt pri banki: _________________________________________________________________

Poslovna enota: _________________________________________________________________

Priloga: fotokopija bančne kartice oz. številke transakcijskega računa: DA NE

2. PODATKI O ŠOLANJU KANDIDATA-KE:

Naziv in kraj šole: ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Poklic, za katerega se kandidat-ka šola: ______________________________________________
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Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Pagat d.o.o.,Sedraž, tel. 03 56 46 888, e-pošta: pagat.doo@siol.net

Študijski program (obkroži):

A) višješolski strokovni 

B) visokošolski strokovni  

C) univerzitetni

Letnik šolanja (obkroži):

A) prv

B) drugi

C) peti semester 

D) tretji

E) četrti 

F) deveti semester

G) peti

H) enajsti semester

I) šesti 

J) absolvent

Priloga: 
Originalno potrdilo o vpisu v študijskem letu 2005/
2006: DA NE

Uspeh v preteklem šolskem letu (obkroži):

A) do vključno 7,5

B) nad 7,5 do vključno 8,0

C) nad 8,0 do vključno 8,5

D) nad 8,5 do vključno 9,0

E) nad 9,0

Priloga:  
Potrdilo o opravljenih izpitih v 
študijskem letu 2004/2005: DA NE

Fotokopija spričevala 4. letnika 
srednje šole in mature:  DA  NE

3.  PODATKI O DRUŽINSKIH DOHODKIH IN PRE-
JEMKIH V LETU 2004   
(izpolnijo le kandidati-ke za druge štipendije):

Priloge:

A) odločbe o odmeri dohodnine  DA NE

B)  potrdilo o katastrskem dohodku  DA  NE

C)  potrdilo o prejetih pokojninah DA  NE

D)  odločbe o dohodku iz dejavnosti DA  NE

E)  ostalo(navedi): DA  NE

_____________________________________________

_____________________________________________

4. IZJAVA KANDIDATA-KE ZA ŠTIPENDIJO:

Izjavljam, da:

1. nisem v delovnem razmerju,

2. ne opravljam dejavnosti kot samozaposlena oseba,

3. nisem lastnik-ca ali solastnik-ca gospodarske 
družbe,

4. nisem vpisan-a v evidenco brezposelnih oseb pri Za-
vodu RS za zaposlovanje,

5. sem seznanjen-a s pogoji razpisa za uveljavitev 
štipendije,

6. za izobraževanje ne prejemam nobene druge 
štipendije ali posojila za študij.

Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi resnični, 
točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazen-
sko odgovornost. Občini Trbovlje dovoljujem, da preveri 
resničnost podatkov, navedenih v vlogi, pri upravljavcih 
zbirk osebnih podatkov. Dovoljujem, da se podatki o 
šolanju in osebni podatki posredujejo zainteresiranim 
podjetjem. Zavezujem se, da bom vse spremembe, 
ki vplivajo na upravičenost do štipendije, sporočil-a 
najkasneje v osmih dneh po nastali spremembi in sem 
seznanjen-a, da ima Občina Trbovlje pravico zahtevati 
vrnitev sredstev, če pride do kršitve določb pravilnika o 
štipendiranju oz. pogodbe.

Datum: ___.___.2005

PODPIS:

kandidata-ke: _________________________________

zakonitega zastopnika-ce: _______________________


