
Občina Trzin na podlagi Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2016 (Uradni vestnik 
OT št. 10/15), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni vestnik OT 
št. 8/11) in Sprememb in dopolnitev pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Trzin (Uradni vestnik OT št. 8/12) objavlja 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN 
PRIREDITEV V OBČINI TRZIN ZA LETO 2016 

 
1. 

Možni prijavitelji 
 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v občini Trzin za leto 2016 (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. 
 

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 izvajajo 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. 
 

3. 
Razpisna področja 

 
v katera sodijo programi za sofinanciranje v letu 2016, po področjih so: 
 
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 2016. Sredstva v maksimalni višini 10.500,00 € (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 oziroma kulturni 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 255 v višini razpisanih 13.050,00 € in s proračunske postavke 092 razpisanih 
2.250,00 €, kot so:  
 
3.2.1. Festival Trznfest (skupna višina razpisanih sredstev 10.000 € na proračunski postavki 255, 
vključno s promocijo festivala): 
  
Za festival Trznfest se v letu 2016 nameni največ 10.000 €, pri čemer izvajalec zagotovi najmanj 
deset prireditev oziroma dogodkov različnih umetniških zvrsti v največ štirinajstih dneh, vključno z 
dvema koncema tedna od 13.5.2016. 
 
Prijavi mora biti obvezno priložen okvirni program festivala, ki mora vsebovati opis otvoritvene 
prireditve, dva nastopa glasbenih skupin, dve gledališki predstavi, 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 največ 
4.500,00 € (2.250,00 iz postavke 255 in 2.250,00 iz postavke 092) 
 
3.2.3  Kulturno literarni večeri  (načrtovanje programa organizacija, promocija in oglaševanje) – 
sofinanciranje izbranih literarnih večerov v višini največ 100,00 € za posamezni večer, največ 8 
večerov v letu. 
 
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 (3350€):  

 
 
 
3.3.1. – 14.5.2016 - Akademija ob občinskem prazniku z izvajalci iz Trzina v višini največ 
600,00 €; 
 
3.3.2. -  25.6.2016  - Dan državnosti v višini največ 600,00 €;. 
 
3.3.3. – 23.12.2016 –Dan samostojnosti in enotnosti  v višini največ 600,00 € ; 
 
3.3.4 – 12.3.2016 –Gregorjevo – spuščanje ladjic v višini največ 400,00 €; 
 
3.3.5 – oktober 2016 – Prireditev za otroke Jesenske dobrote in čarovnice v višini največ 400,00 
€; 
 
3.3.6 – 6.12.2016 - Dobrodelni koncert za šolski sklad »Zapojmo in zaigrajmo skupaj«  v 
višini največ 350,00 €; 
 
3.3.7 –25. 11.2016 Podelitev  priznanj za lepo urejeno okolico hiše v višini največ 400,00 



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 (3450€):   

 
 
3.4.1 – 05.12.2016 –  Miklavževanje (gledališka predstava za vse otroke iz Trzinskega vrtca 
 in iz Občine Trzin v Kulturnem domu Trzin ali na prostem, prihod Miklavža in obdaritev otrok), 
vključno s promocijo prireditve in vabili, največ 2.300,00 € iz PP 030, od tega najmanj 1.500 € za 
darila za otroke. 
 
3.4.2 – 18.12.2016 – Prednovoletno srečanje za občane (kratek kulturni program in koncert) v 
višini največ 800,00 
 
3.4.3 – 23.12.2016 - Božično - novoletna predstava za otroke v višini največ 350,00 € 

 
 

Prijava za posamezno izvedbo proslave ali prireditve iz točk 3.3 mora obvezno vsebovati opis 
programa. 
 
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 kulturne dediščine, ki se sofinancira s sredstvi s proračunske 

postavke 0133 v višini največ 1.500 €. 
 
Prijavitelj predloži načrt aktivnosti in finančni načrt izvedbe aktivnosti za leto 2016 ter opiše 
pričakovane rezultate aktivnosti. Načrt mora vsebovati tudi načrtovane aktivnosti ohranjanja 
oziroma zaščite zbranih predmetov. V kolikor gre za nakup izdelkov etnološke oziroma kulturne 
dediščine ali za restavriranje oziroma konzerviranje izdelkov mora prijavitelj pridobiti ponudbe, z 
njimi seznaniti Občino Trzin in od nje pridobiti soglasje. 
 
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).  

 
 
 
 



5. 
Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav 

 
Prijave na razpis morajo biti vložene v vložišču Občine Trzin oziroma poslane priporočeno 
najkasneje do 20.1. (januar) 2016 do 17.00 ure v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA 
KULTURO 2016 – ne odpiraj«.  
 
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.  
 

6.  
 

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016. 
  

7. 
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 2016 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. 
  

8. 
Končna določba 

 
Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

 
Trzin,17.12.2015                                          Župan  
Številka zadeve: 41010-0003/2015                                           Peter LOŽAR l.r..  
 


