
Občina Trzin, na podlagi Odloka o spremembah proračuna Občine Trzin za leto 2016 (Uradni vestnik 
OT, št. 10/15) in Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih 
organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 8/11) objavlja: 
 

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 2016 
 

I. 
 
 Predmet javnega razpisa 
 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 
namenjene širši javnosti občine Trzin in so v interesu širše javnosti občine Trzin, 

– organizacija in izvedba tradicionalnih turističnih in drugih prireditev v Občini Trzin in 
predstavitve Občine Trzin na sejmih: 

  
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 
10.500 EUR je namenjenih za sofinanciranje programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih 
organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin v letu 2016 na 
proračunski postavki 0249 - Drugi društveni programi.   
6.200 EUR na proračunski postavki 0092 - Spodbujanje turistične dejavnosti – se nameni za 
sofinanciranje naslednjih vsebin: 
 

 Florjanov sejem v višini največ do 5.000,00 €  
Dvodnevni sejem bo izveden v soboto 7.5 in nedeljo 8.5.2016 na igrišču pred OŠ Trzin. Za potrebe 
sejma bo izvajalec v sodelovanju z naročnikom naročil prireditveni šotor, oder  in ozvočenje. 
Prireditveni šotor mora biti postavljen v petek 6.5.2015. 
 



 predstavitev občine v Arboretumu Volčji potok za 1. Maj v višini 400,00 €  
(Predstavitev Občine s promocijskim materialom, ki ga zagotovi Občina in izvajalec ter program na 
stojnici)  

 predstavitev občine na sejmu Turizem in prosti čas in v višini 400,00 €  
(Predstavitev Občine s promocijskim materialom, ki ga zagotovi Občina in izvajalec ter program na 
stojnici)  

 Prednovoletni sejem v Trzinu v višini 400,00 € 
Prijavi mora biti obvezno priložen okvirni program prireditve! 

 
 

III. 
 
Vrednotenje vsebin 
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 OT, št. 8/11). 
 

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 2016. 
 

VI. 
 

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 ZUNAJ KULTURE  2016 
– ne odpiraj«.  
 

VII. 
 

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

 

http://www.trzin.si/


VIII. 
  

Končna določba 
 

Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 41010-0004/2015                                                                                          župan: 
Datum: 17.12.2015                                                                                                Peter LOŽAR l.r. 
 


