URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 9/2012, 14. december 2012

URADNI VESTNIK
Občina Trzin na podlagi Letnega programa kulture v
Občini Trzin za leto 2013 (Ur.v. O.T. št. 8/2012), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini
Trzin (Ur.v. OT št. 8/2011) in Sprememb in dopolnitev
pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin (Ur.v.O.T. št. 8/2012) objavlja

-

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE
KULTURNIH PROGRAMOV
V OBČINI TRZIN ZA LETO 2013

vajajo sami, oziroma pretežno z lastnim članstvom,
kar ne izključuje strokovne pomoči mentorjev
da imajo urejeno dokumentacijo in evidence o
opravljanju svoje dejavnosti,
da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz proračuna občine in
če za isti program oziroma projekt ne kandidirajo
ali niso že pridobili sredstev (štipendije, subvencije
ipd.) iz proračuna občine ali drugega javnega vira.

Samozaposleni ustvarjalci lahko kandidirajo za razpisana sredstva, če imajo stalno prebivališče v občini.

1.
Možni prijavitelji

3.
Razpisna področja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v
občini Trzin za leto 2013 (v nadaljevanju razpis) je namenjen producentom, posrednikom in organizatorjem
kulturnih programov in dejavnosti, zlasti kulturnim in
drugim društvom, ki imajo v naboru svojih dejavnosti registrirano ali v statutih navedeno kulturno dejavnost, ter samozaposlenim ustvarjalcem na področju
kulture.

v katera sodijo programi za sofinanciranje v letu 2013,
po področjih so:

2.
Pogoji za sodelovanje
Izvajalci kulturnih programov in projektov, ki kandidirajo za razpisana javna sredstva, morajo izpolnjevati
naslednje formalne pogoje:
- da imajo sedež v občini, razen javnih zavodov, ki
so ustanovljeni za več občin, in katerih soustanoviteljica je občina, pa imajo sedež zunaj občine, in
ki izvajajo programe v javnem interesu v skladu z
ZUJIK,
- da že najmanj leto dni izvajajo kulturno dejavnost v
občini,
- da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
- da imajo zagotovljene temeljne pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu, kolikor gre za organizacijsko obliko, ki temelji
na članstvu,
- da programe s katerimi se prijavljajo na razpis iz-

3.1. Kulturni programi kulturnih in drugih društev,
zavodov in samozaposlenih, ki izpolnjujejo razpisne pogoje razpisa in katerih programi ustrezajo vsebinam, navedenim v Letnem programu
kulture v Občini Trzin za leto 2012. Sredstva v
maksimalni višini 10.000 € (PP 254) bodo razdeljena med kandidate skladno s Pravilnikom o
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin.
V okvir tega razpisnega področja sodijo: ljubiteljske
gledališke predstave za odrasle in otroke, koncerti, plesni nastopi, razstave, literarni večeri, recitali,
večdnevna filmska, gledališka, glasbena, plesna ali
pevska srečanja (festivali), predstave monodram,
gledališka in druga gostovanja, filmske projekcije kot
del kulturno izobraževalnega programa, delovanje
ljubiteljskih likovnih, glasbenih, pevskih ali plesnih
in folklornih sekcij društev, izobraževalni oziroma
vadbeni programi društev pod strokovnim vodstvom
mentorjev ipd.
3.2. Kulturni programi Občine Trzin: Izvedba (načrtovanje programa in organizacija v sodelovanju z
Občino Trzin) kulturnih programov Občine Trzin,
ki se sofinancirajo s sredstvi s proračunske postavke 0255 v višini do največ 12.500 €, kot so:
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3.2.1. Festival Trzinska pomlad (skupna višina razpisanih sredstev 10.000 € na proračunski postavki
255, vključno s promocijo festivala):
Za festival Trzinska pomlad se v letu 2013 nameni
10.000 €, pri čemer izvajalec zagotovi najmanj deset
prireditev oziroma dogodkov različnih umetniških zvrsti v največ desetih dneh, vključno z dvema koncema
tedna od 24.5.2013 do 2.6.2013.
Prijavi mora biti obvezno priložen okvirni program
festivala, ki mora vsebovati opise otvoritvene prireditve, gledališko predstavo ljubiteljskega gledališča,
gledališko predstavo profesionalnega gledališča, literarni večer, prireditev za otroke in ostale predlagane
dogodke.
3.2.2. Mednarodni folklorni festival (načrtovanje
programa, organizacija, promocija in oglaševanje festivala) v sodelovanju s Festivalom Lent (Maribor) –
sofinanciranje v višini 4.500 € (iz postavk 255 in 092)
3.3. Občinske proslave in podobne prireditve (načrtovanje in scenarij izvedbe ter režija kulturnega
programa občinskih proslav in podobnih prireditev, organiziranih v sodelovanju z Občino Trzin),
ki se sofinancirajo s sredstvi na proračunski postavki 0026:
3.3.1. – 08. 2. 2013 - Organizacija programa in izvedba občinske proslave ob Slovenskem kulturnem
prazniku v višini 600,00 €;
3.3.2. – 14.5.2013 - Program ob Slavnostni seji ob
občinskem prazniku z izvajalci iz Trzina. (''Trzin poje
in pleše'') v višini 600,00 €;
3.3.3. – 25.6.2013 - Organizacija programa in izvedba občinske proslave ob Dnevu državnosti v višini
800,00 €;
3.3.4. – 20. 12. 2013 – Organizacija programa in izvedba občinske proslave ob Dnevu samostojnosti
in enotnosti največ 800,00 €;
Prijava za posamezno izvedbo proslave mora obvezno vsebovati opis programa.
3.4. Občinske božične in novoletne prireditve (načrtovanje in scenarij izvedbe ter režija kulturnega
programa občinskih prireditev, organiziranih v
sodelovanju z Občino Trzin), ki se sofinancirajo
s sredstvi na proračunski postavki 0030:
3.4.1. – 05.12.2013 – Miklavževanje (gledališka
predstava v Kulturnem domu Trzin, prihod Miklavža

in obdaritev otrok), vključno s promocijo prireditve in
vabili, največ 2.250,00 € iz PP 030, od tega najmanj
1.800 € za darila za otroke.
Kolikor se bo za izvedbo posamezne prireditve iz
podtočk 3.2, 3.3 in 3.4 prijavilo več prijaviteljev, bo
razpisna komisija med prijavitelji izbrala izvajalca na
podlagi presoje kakovosti predlaganih programov, pri
čemer bo kakovost presojala na podlagi kriterijev in
meril Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Trzin.
3.5. Zbiranje in ohranjanje etnološke dediščine, ki
se sofinancira s sredstvi s proračunske postavke
0136 v višini največ 1.000 €.
Prijavitelj predloži načrt aktivnosti in finančni načrt izvedbe aktivnosti za leto 2013 ter opiše pričakovane
rezultate aktivnosti. Načrt mora vsebovati tudi načrtovane aktivnosti ohranjanja oziroma zaščite zbranih
predmetov.
Kolikor bo prijaviteljev za to področje več, bo razpisna
komisija na podlagi ocene kakovosti prijav in predloženih načrtov, sredstva razdelila med več prijaviteljev
oziroma odločila, ali jih nameni samo prijavitelju, ki je
predložil najbolj kakovosten načrt aktivnosti.
4.
Obvezni sestavni deli prijave
Vsak prijavitelj, ki se prijavi na razpis za eno ali več
razpisnih področij iz 3. točke tega razpisa, predloži izpolnjen obrazec skupne Prijave na razpis, na katerem
navede podatke o izpolnjevanju pogojev iz 1. in 2. točke tega razpisa, vključno s podatki o številu članov, ki
so plačali članarino v preteklem letu, o datumu ustanovitve oziroma registracije, kolikor gre za društvo, zavod
ali drugo organizacijo oziroma o datumu vpisa v register samozaposlenih, kolikor gre za samozaposlenega
ustvarjalca na področju kulture in navede podatek, ali
se prijavlja na razpis za eno razpisno področje ali za
več področij in za katera področja se prijavlja ter za
katere dejavnosti (npr. za gledališko dejavnost, filmsko
dejavnost, likovno dejavnost ipd. – gl. 15. čl. Pravilnika
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin).
Prijavi na razpis prijavitelj predloži izpolnjen obrazec
s prijavo za posamezno razpisno področje iz 3. točke
tega razpisa, pri čemer na obrazcu navede vsak program, s katerim se prijavlja na razpis, posebej.
Kolikor prijavitelj kandidira za sredstva s programi na
več razpisnih področjih iz 3. točke tega razpisa, predloži izpolnjen obrazec iz prejšnjega odstavka te točke za vsako področje posebej.
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Kolikor prijavitelj kandidira za sredstva s programom
za razpisno področje 3.5 ne izpolni obrazca iz drugega in tretjega odstavka te točke, temveč priloži Skupni prijavi iz prvega odstavka samo načrt aktivnosti v
skladu s podtočko 3.5. tega razpisa.
5.
Razpisna komisija
Razpisno komisijo sestavljajo člani Odbora občinskega sveta za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter predstavnik občinske uprave s področja družbenih dejavnosti.
Razpisna komisija je dolžna ob presoji prijav in dodelitvi sredstev prijaviteljev ravnati v skladu s Pravilnikom
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin, v
katerem so določena merila in kriteriji za vrednotenje
prijavljenih programov in dejavnosti in v skladu z zakonom ter upoštevati Letni program kulture v Občini Trzin
za leto 2013 in Proračun Občine Trzin za leto 2013.
6.
Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav

2013 dvignejo v vložišču na sedežu Občine Trzin na
prvi delovni dan po objavi razpisa v Uradnem vestniku Občine Trzin. Vsi dokumenti in predloge obrazcev
pa bodo objavljeni tudi na spletni strani Občine Trzin.
9.
Končna določba
Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in začne veljati z dnem objave.
Trzin, 5.12.2012
Župan
Številka zadeve: 430-0004/2012 Anton PERŠAK l.r.

Na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v Občini Trzin (Ur. v. O.T., št.
7/2011) in Letnega programa športa v Občini Trzin za
leto 2013 (Ur. v. O.T. št. 8/2012) Občina Trzin objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE
IZVAJALCEV LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI TRZIN ZA LETO 2013

Prijave na razpis morajo biti vložene v vložišču
Občine Trzin najkasneje 18.1. (januarja) 2013 do
14.00 ure v zaprti kuverti s pripisom RAZPIS ZA KULTURO 2013.
Strokovna komisija, pristojna za odpiranje, pregled in
vrednotenje vlog oziroma prijav bo prijavitelje, katerih
prijave ne bodo izpolnjene v skladu s tem razpisom
ali Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v
Občini Trzin (po telefonu ali po elektronski pošti) pozvala, da prijave dopolnijo oziroma popravijo v 8 dneh
po končanem razpisu.
Po roku iz prejšnjega odstavka popravljanje in dopolnjevanje vlog oziroma prijav ne bo več mogoče.
Strokovna komisija bo v postopku vrednotenja vlog
oziroma prijav še vedno nepopolne vloge izločila in
upoštevala samo popolne.
7.
S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013.
8.
Priloge in pomožni materiali
Možni prijavitelji lahko obrazce za prijave na razpis,
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin in Letni program kulture v Občini Trzin za leto

I.
Občina Trzin, Mengeška 22, Trzin bo iz sredstev proračuna v letu 2012 sofinancirala naslednje vsebine:
A.
1.

Programi
Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok v višini 11.130 EUR (PP 0175)
za programe:
- Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj
(predšolski otroci)
- Naučimo se plavati – 15 urni plavalni tečaj za
neplavalce (6. razred devetletke)
- Šolska športna tekmovanja
- Drugi 80 urni programi.
2. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta) in
mladine (od 15. do 20. leta), usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3. Interesna športna vzgoja mladine od 15. do
20. leta.
4. Športna rekreacija.
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5.
6.
7.
8.

Kakovostni in vrhunski šport (nad 20 let)
Vadba vrhunskih športnikov v višini 1.000
EUR
Prireditve športnih društev po lastni zamisli.
Razvojne in strokovne naloge v športu, in sicer:
a. Delovanje društev.
b. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
c. Dejavnost nabave in izdajanja strokovne
literature in drugih športnih publikacij.

Programe od točke 2. do 8. bo občina sofinancirala skupaj v višini 24.300 EUR (PP 0165).
9.

Sofinanciranje najema športnih površin
in opreme, ki je vezana na objekt v višini
4.000,00 EUR (PP 0167).

Programi, ki so predmet tega razpisa, bodo vrednoteni na podlagi določil Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Trzin (Ur.v. O.T., št. 7/11).
B. Prireditve za Športno značko Občine Trzin
Sredstva do največ 1.500 EUR (PP 0166) se dodelijo za prireditve:
1. Cooperjev test in test hoje na 2 km (2x),
2. 2 x planinski pohod ki traja vsaj 3 ure oziroma se
na njem premaga vsaj 600 m višinske razlike, ali
2 x planinski pohod ki traja vsaj 1 uro in se premaga vsaj 200 m višinske razlike za upokojence,
3. Pohod po mejah Občine Trzin in pohod po Mejah
sosednjih občin.
4. Rekreativno kolesarjenje (2 x ):
5. Športne igre Trzin – Tekma v košarki, nogometu
in balinanju.
6. Tekma neaktivnih strelcev (2x).
Za organizacijo vsake od šestih točk prejme izvajalec
prireditve sredstva v višini 250 EUR. Pri prijavi prireditev je obvezno navesti datum prireditve.
C. Večje prireditve športnih društev (skupaj 4.825
EUR)
Proračunske postavke od 0169 do 0173
Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po
svoji vsebini širši (javni) pomen in so organizirane na
območju Občine Trzin. V letu 2013 bo Občina Trzin
sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev:

Naziv prireditve

Proračunska
postavka

Namenska
sredstva

0169

885 EUR

0170

1000 EUR

0171

755 EUR

0172

1.737 EUR

0173

448 EUR

Tek Petra Levca
Občinsko prvenstvo
v veleslalomu
Otroška olimpiada Trzin
Prehodna skirca
Borisa Paternosta Trzin
Šahovski turnir ob
občinskem prazniku

Pri prijavi prireditev je obvezno navesti datum prireditve.
II.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo
nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki:
• imajo sedež v Občini Trzin,
• imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
• imajo organizirano redno dejavnost in vadbo,
• imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
• delujejo do objave javnega razpisa na območju občine vsaj 1 leto in
• društva, ki nimajo sedeža v Trzinu, za mladinske
selekcije, v katerih trenirajo občani Trzina
III.
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega
proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz prejšnjega člena kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
• športna društva in klubi s sedežem na območju Občine Trzin,
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva in klubi s sedežem na območju Občine Trzin,
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju
športa in organiziranje prireditev,
• zavodi za področja vzgoje in izobraževanja z območja Občine Trzin,
• Športna društva in klubi, ki imajo sedež zunaj območja občine Trzin, s selekcijo do starosti 18 let v kateri
trenirajo vsaj trije občani Občine Trzina, izključno za
sofinanciranje najemnin športnih objektov.
• vrhunski športniki z območja Občine Trzin, ki lahko
kandidirajo za subvencijo Občine Trzin za stroške
vadbe in tekmovanj.
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IV.
S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013.
V.

Na podlagi Odloka o spremembah proračuna Občine
Trzin za leto 2013 (Ur. V. O.T., št. 7/12) in Pravilnika
o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,
športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin (Ur.
V. O. T., št. 8/11) Občina Trzin objavlja

Rok za oddajo vlog je 14.1. (januar) 2013 do 13.00
ure.

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV IN PRIREDITEV
DRUŠTEV, KLUBOV, ZVEZ IN
DRUGIH ORGANIZACIJ ZUNAJ
PODROČIJ KULTURE, ŠPORTA
IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI
V OBČINI TRZIN ZA LETO 2013

VI.
Obrazci za prijavo na javni razpis bodo objavljeni na
spletni Občine Trzin – www.trzin.si, možno pa jih bo
dobiti tudi v vložišču Občine Trzin, Mengeška cesta 22.
VII.
Vloge, izpolnjene v skladu z določili tega razpisa, z
vsemi dokazili in s pripisom »Razpis za šport 2013«,
se v zaprti kuverti pošljejo s priporočeno pošiljko ali
se oddajo osebno na naslov:

I.
Predmet javnega razpisa

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN.
Številka: 430-0007/2012
Datum: 06.12.2012		

župan:
Anton PERŠAK l.r.

Občina Trzin, Mengeška 22, Trzin bo iz sredstev proračuna sofinancirala naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih društev, klubov, zvez
in drugih organizacij v Občini Trzin (upokojenska,
mladinska, turistična in druga društva ter organizacije, razen gasilskih društev), pri čemer dejavnost
vključuje organizacijo prireditev in programov, namenjenih širši javnosti in v interesu Občine Trzin,
kar pomeni, da gre za dejavnost društev in organizacij, ki so bila ustanovljena z namenom opravljati
dejavnosti v širšem interesu, pri čemer se šteje, da
te dejavnosti potekajo na področjih dela s starejšimi občani, raznih aktivnosti in druženja starejših,
na področju organiziranih dejavnosti mladih, na
področju dela za otroke in z otroki in na področju
turizma ali neformalnega izobraževanja,
– redna dejavnost registriranih društev, klubov, zvez
in drugih organizacij zunaj Občine Trzin, pri čemer
dejavnost vključuje organizacijo javnih prireditev
in programov, dejavnosti, naštete v prejšnji alineji, pod pogojem, da je med člani vsaj 10 občanov
Občine Trzin in da v Občini Trzin ni istovrstnega
društva, kluba, zveze oz. organizacije,
– drugi programi in projekti društev, klubov, zvez in
drugih organizacij s sedežem v Občini Trzin, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini
Trzin,
– prireditve in aktivnosti društev, klubov, zvez in drugih organizacij s sedežem v občini Trzin, ki so na180
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menjene širši javnosti občine Trzin in so v interesu
širše javnosti občine Trzin,
– organizacija in izvedba tradicionalnih turističnih in
drugih prireditev v Občini Trzin:
Prireditev oz. program prijavi organizator, v primeru
da sta soorganizatorja dva ali več društev oz. drugih organizacij, lahko prireditev oz. program prijavi le
eden izmed soorganizatorjev.
Kolikor se bo za izvedbo posamezne prireditve prijavilo več prijaviteljev, bo razpisna komisija med prijavitelji izbrala izvajalca na podlagi presoje tradicije
prijavitelja pri prireditvi, obsega in kvalitete predlaganih programov, pri čemer bo kakovost presojala na
podlagi kriterijev in meril Pravilnika o sofinanciranju
programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih
organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin.
II.
Višina zagotovljenih proračunskih sredstev
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih
dejavnosti v Občini Trzin v letu 2013 je 10.066 EUR v
proračunu občine na proračunski postavki 0249 Drugi
društveni programi za sofinanciranje vsebin iz 1., 2.,
3. in 4. alineje prejšnje točke in 5.000 EUR v proračunu občine na proračunski postavki 0092 Spodbujanje
turistične dejavnosti – občinski programi za sofinanciranje vsebin iz 5. alineje prejšnje točke.

IV.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po
tem pravilniku so društva, klubi, zveze in druge organizacije (upokojenska, mladinska, turistična in druga
društva ter organizacije, razen gasilskih društev):
– ki so registrirani v skladu z zakonom o društvih, za
opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev,
– ki imajo sedež v Občini Trzin ali ki imajo sedež v
drugi občini in je med člani vsaj 10 občanov Občine
Trzin, pod pogojem, da v Občini Trzin ni istovrstnega društva, kluba, zveze oz. organizacije,
– ki delujejo najmanj eno leto in
– ki opravljajo neprofitno dejavnost.
Pod druge organizacije spadajo prostovoljna združenja občanov na podlagi članstva (npr. združenja,
asociacije, zveze ipd.), ne spadajo pa zavodi, samozaposleni, samostojni podjetniki ipd.
V.
S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013.
VI.
Rok za oddajo vlog je 18. januar 2013 do 13.00
ure!
VII.

• Florjanov sejem s PP092 4.300,00 €
• predstavitev občine v Arboretumu Volčji potok za
1. Maj PP092 350 €
• predstavitev občine na sejmu Turizem in prosti čas
in PP092 350 €

Obrazci za prijavo na javni razpis bodo objavljeni na
spletni Občine Trzin – www.trzin.si, možno pa jih bo
dobiti tudi v vložišču Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

III.
Vrednotenje vsebin

Vloge, izpolnjene v skladu z določili tega razpisa, z
vsemi dokazili in s pripisom »Javni razpis – druga
društva 2013« se pošljejo s priporočeno pošiljko ali
se oddajo osebno na naslov:

Vsebine, 1.2.3. in 4 alineje I. točke, ki so predmet tega
razpisa, bodo vrednotene na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev,
klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/11).

VIII.

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN.
Številka: 430-0005/2012
Datum: 5.12.2012		
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Občina Trzin na podlagi Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju humanitarnih dejavnosti in prireditev
humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali
delujejo na območju Občine Trzi (Ur. v. OT št. 1/2011),
Sprememb in dopolnitev 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 (Ur. v. OT št. 7/2011) in Odloka o spremembah
proračuna Občine Trzin za leto 2013 (Ur. v. O.T., št.
7/2012) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA FINANCIRANJE IN
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
ZA PODROČJE HUMANITARNIH
DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV
HUMANITARNIH DRUŠTEV IN
ORGANIZACIJ, KI IMAJO SEDEŽ
ALI DELUJEJO NA OBMOČJU
OBČINE TRZIN ZA LETO 2013
1.
Možni prijavitelji
Javni razpis za financiranje in sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti v Občini
Trzin za leto 2013 (v nadaljevanju javni razpis) je namenjen društvom in organizacijam, ki samostojno ali
v sodelovanju s pristojnimi službami ali javnimi zavodi
v skladu z načeli prostovoljstva opravljajo humanitarne dejavnosti na območju Občine Trzin (v nadaljevanju občine) in v korist občanov občine in vključujejo
prostovoljce iz občine kot svoje člane. Za financiranje
ali sofinanciranje svojih programov na podlagi tega
razpisa lahko kandidirajo društva in organizacije (v
nadaljevanju prijavitelji), ki so bili ustanovljeni in registrirani za opravljanje dejavnosti na področjih, kot so:
reševanje ogroženih ljudi in življenj, lajšanje socialnih
in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanje socialnega
položaja, krepitev zdravja, preprečevanje poslabšanja socialnega položaja, preprečevanje poslabšanja
zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo in doseganje drugih človekoljubnih ciljev v skladu s svojimi
pravili in programi.

2.
Pogoji za sodelovanje
Prijavitelj, ki se prijavi na ta razpis mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da opravlja eno od dejavnosti in prijavlja program
s področja ene ali več dejavnosti, ki so navedene
oziroma opisane v Pravilniku o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih
dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju
Občine Trzin (v nadaljevanju pravilniku),
– da ima (društvo, zavod, organizacija) sedež v Občini Trzin ali,
– da ima (društvo, organizacija) sedež v eni od sosednjih občin, vendar ima najmanj deset članov s
stalnim bivališčem v Občini Trzin, ki so v preteklem
letu plačali članarino,
– da je soustanoviteljica zavoda Občina Trzin, kolikor
ima zavod sedež zunaj Občine Trzin,
– da že najmanj leto dni izvaja humanitarno dejavnost v Občini Trzin,
– da ima zagotovljene temeljne pogoje za uresničitev
prijavljenega programa,
– da ima urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu, kolikor gre za društvo ali organizacijo,
– da ima urejeno dokumentacijo in evidenco o svoji
dejavnosti,
– da je v preteklih letih izpolnjeval pogodbene obveznosti, če je bil financiran iz Proračuna Občine Trzin,
– da izpolnjuje oziroma je pripravljen izpolnjevati druge pogoje predpisane s pravilnikom.
3.
Razpisna področja in razpisana višina sredstev
Razpisna področja, v katera naj sodijo programi, za
sofinanciranje katerih se prijavitelji lahko prijavijo v
letu 2013 za vsako področje posebej, so navedena in
opisana v 2., 3., 4., 5. in 6. členu pravilnika.
Sredstva, za katera prijavitelji kandidirajo s svojimi
prijavami so v Proračunu Občine Trzin za leto 2013
rezervirana na proračunski postavki 0250 in znašajo
6.760,00 €.
4.
Obvezni sestavni deli prijave
Vsak prijavitelj, ki se prijavi na razpis za eno ali več
razpisnih področij iz 3. točke tega razpisa oziroma iz
pravilnika, predloži izpolnjen obrazec skupne Prijave
na razpis, na katerem navede podatke o izpolnjeva-
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nju pogojev iz 1. in 2. točke tega razpisa, vključno s
podatki o številu članov, ki so plačali članarino v preteklem letu, o datumu ustanovitve oziroma registracije, kolikor gre za društvo, zavod ali drugo organizacijo
in navede podatek, ali se prijavlja na razpis za eno
razpisno področje ali za več področij in za katera področja se prijavlja, pri čemer upošteva popis in opis
delovnih področij društev in organizacij iz 5. in 6. člena pravilnika.
Prijavi na razpis prijavitelj priloži izpolnjen obrazec s
prijavo za posamezno razpisno področje v skladu s
prejšnjim odstavkom te točke, pri čemer na obrazcu
navede vsak program, s katerim se prijavlja na razpis,
posebej.
Kolikor prijavitelj kandidira za sredstva s programi na
več razpisnih področjih, predloži izpolnjen obrazec iz
prejšnjega odstavka te točke za vsako področje posebej.
5.
Razpisna komisija
Razpisno komisijo sestavljajo člani odbora Občinskega sveta za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost
društev ter dva predstavnika občinske uprave, po
eden oziroma ena predstavnica s področja financ in s
področja družbenih dejavnosti.
Razpisna komisija je dolžna ob presoji prijav in dodelitvi sredstev prijaviteljev ravnati v skladu s pravilnikom ter upoštevati Proračun Občine Trzin za leto
2013 in kriterije ter merila za vrednotenje programa iz
12. člena pravilnika.
6.
Rok za prijavo na razpis in obravnavo prijav
Prijave na razpis morajo biti vložene v vložišču Občine Trzin najkasneje 18.01. (januarja) 2013 do 13.00
ure. Vloga mora biti vložena v zaprti kuverti s pripisom
RAZPIS ZA HUMANITARNE DEJAVNOSTI 2013.
Uradnik občinske uprave bo prijavitelje katerih prijave ne bodo izpolnjene v skladu s tem razpisom ali
Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v
Občini Trzin, najkasneje v osmih od odprtja razpisne
dokumentacije pozval (po telefonu ali po elektronski
pošti), da prijave dopolnijo oziroma popravijo. Rok za
popravke bo 8 dni od prejema poziva o popravkih.
Razpisna komisija oceni prijave in obvesti prijavitelje o
izidu razpisa v tridesetih dneh po roku za vložitev prijav.

7.
Pritožbe
Morebitne pritožbe na odločitve razpisne komisije
morajo biti vložene najkasneje v osmih dneh po prejemu odločbe o zavrnitvi prijave oziroma dodelitvi razpisanih sredstev.
O pritožbah odloča župan. Odločitev župana je dokončna. Proti odločitvi župana o pritožbi je mogoče
sprožiti samo še upravni spor.
8.
Priloge in pomožni materiali
Možni prijavitelji lahko obrazce za prijave iz tega razpisa in pravilnik dvignejo v vložišču na sedežu občine
na prvi delovni dan po objavi razpisa v Uradnem vestniku Občine Trzin. Vsi dokumenti in predloge obrazcev pa bodo objavljeni tudi na spletni strani občine.
www.trzin.si
9.
Končna določba
Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in začne veljati z dnem objave.
Trzin, 5.12.2012		
Številka: 430-0006/2012

Župan
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 2012/2013
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.
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2.

5.

Štipendija se podeljuje od 01.09.2012 dalje za dijaka
oziroma od 01.10.2012 dalje za študenta. Mesečna
štipendija v letu 2012 za dijaka znaša 130,71 EUR, za
študenta pa 172,31 EUR. V nadaljnjih letih se januarja vsako leto višina štipendije usklajuje v višini 50%
uradno priznane inflacije oziroma deflacije.

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).

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 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.
Štipendija za dijake iz manj premožnih družin se lahko dodeli vajencem in dijakom, 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
523,32 EUR neto plače na družinskega člana.

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.
7.
Vlagatelji morajo popolne vloge za dodelitev štipendije oddati najkasneje do 11. januarja 2013. Vloge se
pošljejo priporočeno ali se oddajo osebno na naslov:
OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.

Štipendija za študente iz manj premožnih družin se
lahko dodeli študentom višjih strokovnih šol ter študentom visokošolskih zavodov, 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 575,65 EUR neto plače na
družinskega člana.

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

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

Popolne in pravočasno prispele vloge dijakov in študentov bo komisija obravnavala na prvi naslednji seji
po izteku roka za oddajo vlog.

8.
Vloge za dodelitev štipendij bo obravnavala komisija
v skladu s 17. členom Pravilnika o štipendiranju v Občini Trzin.
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9.
Komisija iz prejšnjega člena tega razpisa je pri obravnavi vlog dolžna upoštevati merila in pogoje, predpisane s Pravilnikom o štipendiranju v Občini Trzin.
10.
Sklep o dodelitvi štipendije izda občinska uprava Občine Trzin po odločitvi komisije iz predhodnih členov.
11.
Zoper odločitev komisije lahko prosilec v 8. dneh po
prejemu sklepa iz predhodnega člena vloži ugovor pri
županu Občine Trzin.
12.
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.
Datum: 7.12.2012		
Številka: 110-13/2012		

Župan
Anton PERŠAK, l.r.
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