
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  
Številka zadeve: 9000-0004/2017-18 
Datum: 27.09.2017 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 21. redni seji dne 27. 
septembra 2017 sprejel 

 
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila za vrednotenje in postopki za razdelitev sredstev namenjenih za 
programe, projekte in prireditve društev, zvez društev, zavodov, združenj in drugih neprofitnih organizacij (v 
nadaljevanju društva), ki delujejo na humanitarnem področju na območju Občine Trzin in vključujejo 
prostovoljce ter člane iz Občine Trzin.  
 

2. člen 
 

Na podlagi tega pravilnika se sofinancirajo programi humanitarne dejavnosti na področjih socialnega in 
zdravstvenega varstva, usmerjene v doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev (v nadaljnjem besedilu: 
humanitarne dejavnosti), ki jih izvajajo humanitarne organizacije v obliki programov in storitev v neposredno 
korist posameznikov, in so namenjeni zlasti:  

– reševanju ogroženih ljudi in življenj,  

– lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav,  

– izboljšanju socialnega položaja,  

– krepitvi zdravja,  

– preprečevanju poslabšanja socialnega položaja,  

– preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo,  

– ustvarjanju možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično   boleznijo in 
doseganju drugih človekoljubnih ciljev v skladu s svojimi pravili in programi. 

 
3. člen 

Občina Trzin v skladu s tem pravilnikom sofinancira dejavnost društev, zavodov in drugih neprofitnih 
organizacij, ki delujejo kot splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za 
samopomoč na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, pri čemer mora organizacija glede na pretežni del 
humanitarne dejavnosti, ki jo izvaja, imeti svoje delovno področje določeno kot področje socialnega ali 
zdravstvenega varstva v svojem temeljnem aktu.  
  
V skladu z zakonom o humanitarnih organizacijah se šteje, da organizacije za kronične bolnike delujejo na 
področju zdravstvenega varstva. 
 

4. člen 

Občina Trzin v skladu s tem pravilnikom namenja sredstva predvsem za programe, katerih nameni in cilji so:  



- reševanje in lajšanje socialnih stisk in težav prebivalcev, zagovorništvo socialno ogroženih 
posameznikov in družbenih skupin, pomoč ljudem in reševanje ljudi, katerih zdravje ali življenje je 
ogroženo, in krepitev zdravja prebivalstva;  

- skrb za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v 
invalidnost in se zavzemanje za ukrepe, s katerimi se preprečuje nastajanje invalidnosti;   

- vzajemno medsebojno reševanje psihosocialnih težav članov organizacij in nečlanov s podobnimi 
psihosocialnimi težavami, kot jih imajo njeni člani ali reševanje njihovih zdravstvenih težav in ohranjanje 
ter izboljšanje kakovosti njihovega življenja, pri čemer pa ne gre za osebe s kronično boleznijo. 

5. člen  

Občina Trzin na podlagi razpisa sofinancira programe s področja humanitarnih dejavnosti, ki jih predlagajo in 
izvajajo:  

- društva in organizacije, ki jih ustanovijo in katerih člani so občanke in občani Trzina, prostovoljci z 
namenom pomagati ljudem v socialnih, psihosocialnih in podobnih stiskah; ljudem, katerih zdravje je 
ogroženo in z namenom osveščanja ljudi za zdravo življenje;  

- društva in organizacije za blaženje težav in pomoč osebam s kronično boleznijo, katerih člani so te osebe 
same ali njihovi zakoniti zastopniki in drugi zainteresirani občani in občanke, prostovoljci;  

- društva in organizacije za samopomoč, katerih člani so osebe s posebnimi psihosocialnimi oziroma 
zdravstvenimi potrebami ali njihovi zakoniti zastopniki in drugi zainteresirani, tudi svojci oseb s temi 
potrebami in drugi prostovoljci. 

6. člen  

Za sredstva lahko kandidirajo tudi splošne dobrodelne organizacije, ki se ukvarjajo z:  

– z odkrivanjem, spremljanjem in lajšanjem socialnih stisk prebivalcev;  

– z zagovorništvom ogroženih posameznikov in družbenih skupin, z opozarjanjem in spodbujanjem 
javnosti, države in občine za načrtovanje in uresničevanje skupnih programov reševanja socialnih stisk 
prebivalcev;  

– z zbiranjem in razdeljevanjem sredstev pomoči potrebnim;  

– z organiziranjem in izvajanjem reševanja ljudi, katerih zdravje ali življenje je ogroženo, pa si sami ne 
morejo ustrezno pomagati;  

– z izvajanjem drugih programov za ohranitev ali izboljšanje socialnega položaja ali zdravja prebivalcev. 

7. člen  

Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so društva, zveze društev, zavodi, združenja in druge organizacije (v 
nadaljevanju društva), ki so registrirana za izvajanje humanitarne, invalidske in socialne dejavnosti oziroma imajo 
humanitarno ali socialno dejavnost opredeljeno v svojem temeljnem aktu in izpolnjujejo naslednje pogoje: 

– imajo sedež v Občini Trzin ali 

– imajo sedež v drugi občini, če je med člani vsaj 10 članov s stalnim prebivališčem v Občini Trzin oziroma 
5 članov, če gre za društvo ali organizacijo ene vrste kroničnih bolnikov ali 1 člana, če gre za društvo ali 
organizacijo posamezne vrste invalidov, ki združujejo člane s 100% invalidnostjo (paraplegiki, slepi in 
slabovidni, gluhi ipd.), 
 

– so registrirani v skladu z zakonom o društvih,  



– imajo humanitarno dejavnost ali dejavnosti socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih ali imajo status 
humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu, 

– prijavijo programe oz. projekte, ki so predmet razpisa in izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku, 

– delujejo že najmanj eno leto, 

– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in 

– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi. 

 

II. POSTOPEK IN POGOJI SOFINANCIRANJA PROGRAMOV 

8. člen 

Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Trzin. Sredstva se dodeljujejo na podlagi 
javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni strani Občine Trzin.  
 
Javni razpis mora vsebovati: navedbo naročnika; predmet javnega razpisa; višino finančnih sredstev; merila za 
dodelitev sredstev; pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci; informacijo o razpisni dokumentaciji; rok, do 
katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis in rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa. Zainteresirani upravičenci se prijavijo na razpis na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo 
pripravi občinska uprava. 

9. člen 

Postopek javnega razpisa – odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog s predlogom izbora programov in 
projektov ter določitev predloga višine sofinanciranja, vodi komisija, ki jo imenuje župan izmed zaposlenih v 
občinski upravi in članov Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev. 

Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog, ter ugotovi ali vloga izpolnjuje 
pogoje iz tega pravilnika. O odpiranju vlog vodi komisija zapisnik. 

Občinska uprava v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne, da jih 
dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem (8) dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji kljub pozivu ne dopolnijo, se 
zavržejo. 

9a. člen 

Komisija opravi pregled popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje iz 7. člena tega pravilnika ter jih ovrednoti na 
podlagi meril in kriterijev v pravilniku. O pregledu se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi predlog prejemnikov sredstev 
in višine. 
 
Na podlagi predloga komisije občinska uprava izda sklep, s katerim v 30 dneh po končanem razpisu obvesti vse 
prijavljene o izidu razpisa. 
Zoper ta sklep je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. 
 

10. člen 

Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju izbrani izvajalci sklenejo pogodbo o sofinanciranju. V petnajstih 
dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisan izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če s stani izvajalca 
podpisana pogodba ni vrnjena v roku, se šteje da je izvajalec odstopil od prijave na javni razpis.  
 
Pogodba o sofinanciranju vsebuje: naziv in naslov društva oziroma organizacije; navedbo programa, ki se 
sofinancira; višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko, na kateri so zagotovljena sredstva; način 
sofinanciranja; način nadzora; določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev ter druga 
določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa. 



11. člen 

Izvajalci, ki so sklenili pogodbo z Občino Trzin v skladu z 10. členom tega Pravilnika, so dolžni do konca 
meseca marca naslednjega leta oddati finančno poročilo in letno poročilo z dokazili o namenski porabi 
dodeljenih sredstev. Šteje se, da so to zavezo izpolnili v kolikor so tekom leta že oddali delna vsebinska in 
finančna poročila z dokazili o namenski porabi sredstev.  

Če je izvajalec dodeljena sredstva porabil nenamensko se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora 
izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Nenamensko porabo sredstev in 
izpolnitev pogodbenih obveznosti preverja občinska uprava. 

 

III. KRITERIJI IN MERILA 

12. člen 

Razpisana sredstva se med upravičence do sredstev, ki so se prijavili na razpis, razdelijo tako, da se programi 
upravičencev ovrednotijo z ustreznim številom točk, ki se po zaključku vrednotenja seštejejo. S seštevkom točk 
se deli razpisana vsota sredstev, tako da se ugotovi, koliko je vredna ena točka in ta rezultat se za vsak program 
posebej pomnoži s številom dodeljenih točk in se tako ugotovi, kolikšna sredstva se dodelijo posameznemu 
programu oziroma upravičencu.  

Za sofinanciranje rednega delovanja društev in organizacij iz 7. člena tega Pravilnika in njihovih programov in 
prireditev se upoštevajo naslednja merila, ki so določena v točkah in kriterijih:  

1. Sredstva za redno dejavnost društev in organizacij (pri čemer redna dejavnost 
vključuje delovanje organov društva oziroma organizacije, stroške za darila in razne 
oblike pomoči članom, stroške v zvezi s pogrebi, komemoracijami ipd.) 

TOČKE 

1.1.   Za društva in organizacije s sedežem v Občini Trzin  

a) število aktivnih članov (število članov se izkazuje s seznamom članstva 
aktualnim na dan prijave na razpis)   

 

 do 10 članov                                  10 točk 

od 11 do 20 članov                        20 točk 

od 21 do 50 članov                        30 točk 

nad 50 članov      40 točk 

b) Doba delovanja društva, organizacije:  

 od 1 do 5 let 10 točk 

 od 6 do 10 let 20 točk 

 nad 10 let  40 točk 

                                          

1.2.  Za društva s sedežem zunaj Trzina, ki združujejo člane s 100% invalidnostjo in 
nimajo 5 članov s stalnim prebivališčem v Občini Trzin, se dodeli enkratni znesek 
za sofinanciranje dejavnosti 

enkratni znesek v 
višini 200,00 
EUR 

 
 

1.3. Za društva in organizacije s sedežem v kateri od sosednjih občin in vsaj 10 oz. 5 
člani s stalnim prebivališčem v Občini Trzin, če v Trzinu ni istovrstnega društva ali 
organizacije 

TOČKE 

a) število aktivnih članov iz Občine Trzin (število članov se izkazuje s 
seznamom članstva aktualnim na dan prijave na razpis)   

 

 od 5 do 10 članov                                  5 točk 

od 11 do 20 članov                        10 točk 

od 21 do 50 članov                        20 točk 

nad 50 članov      40 točk 

b) Doba delovanja društva, organizacije:  

 od 1 do 5 let 10 točk 

 od 6 do 10 let 20 točk 

 nad 10 let  40 točk 



 

1.4.  Za društva in organizacije s sedežem v Trzinu, 
ki imajo več kot 10 % članov mlajših od 29 let 

20 točk 

  

2. Programi pomoči, prireditve, predavanja, akcije ipd.: TOČKE 

2.1. Zbiranje in delitev pomoči socialno ogroženim posameznikom in 
družinam (oblačila, hrana, finančna sredstva) 

 

 - do 6 krat letno                                             40 točk     

- več kot 6 krat letno 60 točk 

2.2. Program obiskov in obdarovanja težjih bolnikov in ostarelih po domovih  

 - nad 10 do 50 obiskov 40 točk     

- nad 50 do 100 obiskov 60 točk 

- nad 100 obiskov 90 točk     

2.3. Organizacija humanitarne prireditve s programom     50 točk 

2.4. Organizacija humanitarne prireditve s programom in pogostitvijo   

 - do 100 udeležencev 80 točk 

- nad 100 udeležencev  100 točk 

2.5. Sodelovanje na humanitarni prireditvi drugega organizatorja                                      10 točk 

2.6. Organizacija strokovnih srečanj, izobraževalnih predavanj (teme: načini 
zdravljenja, zdrav način življenja, preventivni programi) v Trzinu ali z 
udeležbo vsaj 10 članov iz Trzina 

30 točk 
 

2.7. Organizacija ekskurzije, izleta, rekreativne prireditve ipd. (za invalide, 
kronične bolnike, socialno ogrožene skupine…)  

 

 - z udeležbo vsaj 10 članov iz Trzina  30 točk 

- z udeležbo več kot 20 članov iz Trzina  40 točk 

2.8. Organizacija večdnevnih taborov, letovanj (rekreacija, zdravljenje, 
preventivni program) za invalide, kronične bolnike, socialno ogrožene 
skupine ipd.  

 

 - z udeležbo vsaj 5 članov iz Trzina  50 točk 

- z udeležbo vsaj 10 članov iz Trzina  100 točk 

2.9. Organizacija rednih medgeneracijskih srečanj samopomočnih skupin za 
starejše občane s programom in pogostitvijo: 

 

 - od 10 – 20 srečanj 200 točk 

 -  nad 20 srečanj         300 točk 

2.10. Izobraževanje prostovoljcev za organiziranje in vodenje medgeneracijskih 
samopomočnih skupin za starejše občane – za posameznega udeleženca 

40 točk/ 
udeleženca 

 

3. Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti TOČKE 

3.1 glasilo ali bilten društva ali organizacije 10 točk 

3.2 manj obsežne brošure z vsebinami preventivno informativnega značaja 20 točk 

3.3 obsežnejše knjižne publikacije z vsebinami s področja preventive,  
zdravega načina življenja ali s prispevki članov društva oz. organizacije 

50 točk 

 
 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
13. člen 

 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov za 
področje humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na 
območju Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 1/2011), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o financiranju in 
sofinanciranju programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, 
ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/2011) in Pravilnik o spremembah 
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev 
humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
2/2016).  



Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se zaključijo v skladu z določili Pravilnika o financiranju in 
sofinanciranju programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, 
ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 1/2011, 7/2011, 2/2016). 
 

14. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 
Številka: 21-5/2017                                                                                                                                
 
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR   
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/2017, z dne 28.09.2017, 

- arhiv, tu (2 x). 


