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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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05 - uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 
55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št. 
97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 3. redni seji, dne 30. januarja 2019, sprejel  
 

SKLEP  
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica  

 
1.  

(cena programov) 
 
Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga Osnovne šole Trzin določa, da cene programov predšolske vzgoje 
mesečno na otroka s 1.2.2019 znašajo: 
 

 za I. starostno obdobje: 517,08 EUR, stroški živil v ceni 40,72 EUR 

 za II. starostno obdobje, oddelek 3-4  in kombiniran oddelek: 386,81 EUR, stroški živil v ceni 41,30 EUR. 
 
 

2. 
 (kratkotrajna odsotnost) 

 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.  
Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8.00 ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z 
naslednjim dnem. 
 

3.  
(bolniška in počitniška rezervacija) 

 
Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka 
vključenega v dnevni program javnega vrtca ali vrtca s koncesijo, se plačilo dodatno zniža v primeru počitniške 
odsotnosti ali odsotnosti otroka zaradi bolezni.  

 
Dodatno znižanje plačila iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavlja za odsotnost otroka v poletnih mesecih julij in avgust 
ali za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni za najmanj en (1) polni koledarski mesec in za največ dva (2) polna 
koledarska meseca ob predložitvi zdravniškega potrdila. 
 
Pravico do dodatnega znižanja pridobijo starši otrok, ki v času od vključno 01.07. do vključno 31.08. zagotovijo polno 
enomesečno ali polno dvomesečno odsotnost otroka, to je od  vključno 01.07. do 31.08.; ali od 01.07. do 31.07.; ali od 
01.08. do 31.08. oziroma izjemoma od 16.07. do 15.08. Dodatno znižanje se lahko uveljavlja za oba polna oziroma en 
polni mesec odsotnosti, če starši odsotnost najavijo vrtcu najmanj 15 dni pred predvideno odsotnostjo. Evidenco 
odsotnosti vodi vrtec. 
 
Prav tako lahko starši v vrtcu uveljavljajo dodatno znižanje zaradi odsotnosti otroka zaradi bolezni.  
 
Dodatno znižanje se lahko uveljavlja za en (1) polni koledarski mesec ali največ dva (2) polna koledarska meseca 
odsotnosti. Pravico do uveljavljanja dodatnega znižanja pridobijo starši, ki odsotnost otroka javijo vrtcu prvi dan 
odsotnosti; po zaključeni odsotnosti pa so vrtcu dolžni predložiti zdravniško potrdilo do 15. v naslednjem mesecu. Iz 
zdravniškega potrdila mora biti razvidno, da se otroku iz zdravstvenih razlogov odsvetuje obiskovanje vrtca.  
 
Starši bodo v primeru upravičenosti do dodatnega znižanja plačali 50 % od deleža cene programa, ki jim je bil določen z 
odločbo o znižanem plačilu za tekoče leto. Cena programa se zmanjša za vrednost živil. 

 
Uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja je mogoče le pod navedenimi pogoji.  
 
Vrtec pri obračunu programa ne bo upošteval dodatnega znižanja, če bodo starši odsotnost najavili prepozno oziroma v 
primeru odsotnosti zaradi bolezni, ne bodo predložili vrtcu zdravniškega potrdila v 15 dneh po zaključeni odsotnosti.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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4.   

(veljavnost sklepa) 
 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 23-2/2017 z dne 20.12.2017 (Uradni vestnik OT, št. 13/2017 z dne 
21.12.2017). 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1.2.2019. 
 
 
Številka: 3-1/2019                                                                                                                              ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 30. 1. 2019                                                                                                                       Peter LOŽAR, l.r. 

 
 
 
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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 8/11, 8/12 in 13/16), Odloka o 
proračunu Občine Trzin za leto 2019 (Uradni vestnik OT 9/18), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, 
št. 3/99, 10/00 in 5/04)  je Občinski svet Občine Trzin na 3. redni seji, dne 30. januarja 2019, sprejel 
 

LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI TRZIN ZA LETO 2019 
 

1. člen 
 

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2019 določa redno dejavnost, programe in projekte na področju kulture, ki 
se financirajo ali sofinancirajo na podlagi javnega razpisa in naložbe, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna ter 
višino in namen sredstev, načrtovanih v Proračunu Občine Trzin za leto 2019.  
 

2. člen  
 

V Proračunu Občine Trzin za leto 2019 so sredstva za kulturo namenjena za sofinanciranje in financiranje: 
1. programov društev in organizacij oziroma izvajalcev, dejavnih v občini na področju kulture, ki se v skladu s 

Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 8/11, 8/12 in 3/16) 
sofinancirajo na podlagi javnega razpisa; 

2. programov medobčinskih oziroma občinskih javnih zavodov, ki delujejo v javnem interesu na območju Občine 
Trzin na področju kulture in 

3. programov Občine Trzin, kadar je sama producent in organizator kulturnih prireditev oziroma drugih dejavnosti 
na tem področju, vključno s programom Jefačn'kove domačije, ki se izvaja v sodelovanju z Medobčinskim 
muzejem Kamnik in Turističnim društvom Kanja ter 

4. naložb občine v objekte s kulturno namembnostjo ter investicijskega in rednega vzdrževanja kulturnih objektov in 
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Trzin.  

 
3. člen 

 
Iz sredstev za kulturo iz 2. člena tega Letnega programa se bodo na podlagi javnega razpisa in ob upoštevanja kriterijev 
Pravilnika, navedenega v prvi podtočki 2. člena tega Letnega programa kulture, financirale oziroma sofinancirale 
naslednje kulturne vsebine: 
 

– dejavnosti in projekti društev, kot na primer gledališke predstave za odrasle, gledališke predstave za otroke, 
gostovanja ljubiteljskih in poklicnih gledaliških skupin s predstavami za odrasle in otroke, koncerti, plesne 
prireditve, likovne razstave, predstavitve celovečernih, kratkih, dokumentarnih in animiranih filmov, razne 
delavnice s kulturno vsebino za odrasle in otroke in druge kulturne prireditve društev s kulturnimi programi 
ipd.; 

– stalne ljubiteljske kulturne dejavnosti kot na primer vadba in nastopi pevskega zbora, folklorne skupine, igralske 
skupine, otroške dramske skupine ipd.;  

– festivalska dejavnost društev; 
 



URADNI VESTNIK Občine Trzin –  št. 2/2019, 31. 1. 2019 
 

 
 
9 

 

 

– knjižnična, muzejska ter razstavna in druge dejavnosti javnih zavodov kot sta Knjižnica Domžale z enoto 
Krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin in Medobčinski muzej Kamnik;  

– dejavnost in programi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za občine na območju UE Domžale;  

– razstave muzejskega gradiva, spominske prireditve, etnološke in sorodne delavnice ter predstavitve običajev, 
obrtniških veščin in izdelkov v okviru programov Jefačn'kove domačije, izvajanjih v sodelovanju med Občino 
Trzin, Medobčinskim muzejem Kamnik in Turističnim društvom Kanja Trzin;  

– prireditve občinskega pomena, ki jih organizira sama Občina Trzin ali za njen račun na podlagi javnega razpisa 
izbrani izvajalci, kot so prireditve v okviru festivala Trznfest, Florjanovega sejma, proslave ob državnih 
praznikih in občinskim praznikom, kulturno literarni večeri, mednarodni folklorni festival, Miklavževanje, 
Gregorjevo ipd.; 

– varovanje kulturne dediščine v Občini Trzin in na območju Občine Trzin; 

– vzdrževanje kulturnih objektov in spomenikov lokalnega pomena.   
 

Zap.št. 
 

P.p. Naziv p.p. Sredstva v 
EUR 

Namen 

1. 0026 Občinske prireditve, proslave  
in priznanja 

14.000,00 
 
 

Sredstva so namenjena za gostujoče 
izvajalce programov, za razpisane 
občinske prireditve, Gregorjevo, 
Čarovnice, Zapojmo in zaigrajmo skupaj, 
za priznanja in nagrade ob občinskem 
prazniku in za pogostitve.  
 

2. 0029 Prireditev za najuspešnejše 
učence  in druge prireditve 

800,00 Sredstva so namenjena za nakup knjig in 
darilca ter za kulturni program na 
podelitvi priznanj z manjšo pogostitvijo. 
 

3. 0030 Sredstva za božične in novoletne 
prireditve  

7.000,00 Sredstva so namenjena za Miklavževanje 
(program in obdaritev) in za kulturne 
programe na prireditvah za starejše 
občane in prednovoletno srečanje 
občanov.   
 

4. 0092 
 

Spodbujanje turistične dejavnosti  
(Florjanov sejem, predstavitev 
občine v Arboretumu Volčji 
potok in na sejmu Turizem in 
prosti čas, Mednarodni folklorni 
festival – 50 %) 

9.000,00 Sredstva se namenijo za organizacijo 
Florjanovega sejma, prednovoletnega 
sejma v Trzinu, predstavitve občine v 
Arboretumu, na sejmu Turizem in prosti 
čas in za stroške folklornega festivala, ki 
se delno sofinancira tudi iz PP 0255. 

5. 0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne 
dediščine 

2.000,00 Sredstva so namenjena za stroške 
zbiranja dokumentov in druge premične 
kulturne dediščine (npr. dokumenti in 
izvirni tiski I. Hribarja, dr. T. Orla, M. 
Ručigaj, za stara oblačila, oblačila za 
narodne noše.) 
 

6. 
 
 

0255 Kulturni programi OT: Trznfest, 
Mednarodni folklorni festival, 
Kulturni večeri, razstave v 
Jefačn'ku 

16.000,00 Sredstva so namenjena za organizacijo, 
izvedbo in promocijo prireditev, deloma 
v organizaciji in izvedbi OT in deloma v 
izvedbi izvajalcev izbranih na podlagi 
javnega razpisa.  
 

7. 
0134 in  
0263  

Muzejska dejavnost 
 
Materialni stroški in stroški 
vzdrževanja Jefačn'kove domačije 
– spominsko/muzejskega dela 

6.270,00 
 

8.000,00 

Sofinanciranje Medobčinskega muzeja 
Kamnik, (Ponatis knjižice Gozdna učna 
pot Onger in razstave ) in stroški za 
vzdrževanje Jefačn'kove domačije ter del 
za nakup opreme za dopolnjevanje zbirk. 
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 8. 0268 Vzdrževanje spominskih obeležij 
in spomenikov ter zbiranje in 
ohranjanje kulturne dediščine 

3.000,00 Sredstva, namenjena za vzdrževanje in 
obnavljanje spominskih obeležij in 
spomenikov lokalnega pomena 
(spomenik C. Štuparju idr.). 
Organizacija zbiranja, zbiranje in hramba 
ter razstavljanje gradiva. 
 

9. 0137 Založniška dejavnost in odkupi 
knjig 

2.500,00 Podpora založniškim projektom v OT in 
o OT, odkupi knjig za obdaritve in 
podpora pomembnim domoznanskim 
izdajam. 
 

10. 0138 Dotacija Knjižnici Domžale za 
mat. str. in amortizacijo in nakup 
gradiv za oddelek v Trzinu 

103.205,00 Občina skladno z zakonom sofinancira 
dejavnost knjižnice Domžale (mater. 
stroški, plače), zagotavlja sredstva za 
delovanje Krajevne knjižnice T. Orla itd.  
 

11. 0139 Knjižnica OŠ - dotacija 286,00  Občina vsako leto prispeva sredstva za 
dodatni nakup 10-15 knjig za šolsko 
knjižnico. 
 

12. 0144 
 

JSKD OI 962,00 Občina Trzin z dotacijo JSKD omogoča 
delo sklada, ki kot organizator in 
koordinator medobčinskih kulturnih 
programov, izobraževanj, revij in 
tekmovanj  v te programe vključuje 
društva in  organizacije z območja OT. 
 

13. 0146 
 

Materialni stroški, redno in 
investicijsko vzdrževanje ter 
oprema zgradbe Kulturnega 
doma v Trzinu 

4.000,00 Sredstva so namenjena za stroške 
ogrevanja, materialne stroške, redno in 
investicijsko vzdrževanje in za opremo 
zgradbe Kulturnega doma Trzin.  
 

14. 0176 ŠKD Dejavnost 252,00 Sredstva so namenjena sofinanciranju 
predstave ob prvem šolskem dnevu za 
prvošolčke. 
 

15. 0254 Sredstva za sofinanciranje 
kulturnih programov kulturnih in 
drugih društev v skladu s 
Pravilnikom o sofinanciranju 
kulturnih dejavnosti v Občini 
Trzin 
 

12.500,00 S sredstvi s p.p.se na podlagi javnega 
razpisa sofinancirajo programi kulturnih 
in drugih društev in izvajalcev s sedežem 
ali stalnim bivališčem v Občini Trzin.   

 
 

4. člen 
 
Sredstva s proračunske postavke 0254, ki so namenjena za delovanje oziroma programe društev, se razdelijo na podlagi 
javnega razpisa v skladu z oddanimi programi društev in drugih izvajalcev v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju 
kulturnih dejavnosti v Občini Trzin. 
 
Na podlagi javnega razpisa se razdelijo tudi sredstva s proračunske postavke 0255. Te prireditve bodo Trznfest, 
Mednarodni folklorni festival, kulturno literarni večeri, mednarodni literarni večer, del sredstev pa bo namenjen za 
otvoritve razstav v Jefačnkovi domačiji, ki jih bo organizirala Občina Trzin sama oziroma v sodelovanju. 
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5. člen 

 
Program, ki ni niti neposredno niti posredno, kot del programa društva, naveden v tem Letnem programu in ni naveden 
na vlogi na razpis, se lahko izjemoma v manjšem obsegu sofinancira s sredstvi s proračunskih postavk 0255 ali 0089, 
kolikor gre za prispevek k promociji občine ali za podporo zlasti mladim in ustvarjalcem v tretjem življenjskem obdobju z 
območja Občine Trzin. O porabi sredstev z navedenih proračunskih postavk odloča župan v skladu z navedenimi 
izhodišči tega odstavka. 
 
V letu 2019 se lahko s teh proračunskih postavk financirajo tudi dodatni programi z mednarodno udeležbo, ki jih v času 
sprejemanja tega Letnega programa ni bilo mogoče predvideti. 
 

6. člen 
 
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji 
dan po objavi.  
 
Številka: 3-3/2019                                                                                                                              ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 30. 1. 2019                                                                                                                       Peter LOŽAR, l.r. 
 
 

 
 
 

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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 
in 21/18 – ZNOrg), Nacionalnega program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Odloka o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 9/18), Odloka o Proračunu 
Občine Trzin za leto 2019 (Uradni vestnik OT 9/18) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 3. redni seji, dne 30. januarja 2019, sprejel 

 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI TRZIN  
ZA LETO 2019 

 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto 
določi občinski svet, z letnim programom športa na lokalni ravni, ki določa programe in področja športa, ki se 
sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, 
pri čemer upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu. 
 
Iz Proračuna Občine Trzin se za proračunsko leto 2019 za šport zagotovi 72.100,00 EUR, in sicer 15.300,00 EUR za 
vzdrževanje in investicije v športno infrastrukturo in 56.800,00 EUR za programe izvajalcev letnega programa športa 
(športna društva, vrtec, šola, vrhunski športniki, perspektivni športniki in morebitni drugi izvajalci). 
 
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2019 je prikazan po vsebinah skladno z Nacionalnim programom športa in 
po proračunskih postavkah. 
 
Programi in področja, za izvajanje katerih se z letnim programom športa določa obseg javnih sredstev za sofinanciranje, 
so: 
 
I. Športni programi so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti, in sicer: 
 
Proračunska postavka 0175 (11.500 EUR) 
Iz proračunske postavke 0175 se v letu 2019 sofinancirajo: 

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:  
1.1.1. Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v okviru Zlatega sončka. 
Sofinancira se 10 urni plavalni tečaj v višini 12 EUR/otroka. 
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1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta: 

 
1.2.1. Naučimo se plavati – 15 urni plavalni tečaj za neplavalce na predmetni stopnji in preverjanje znanja plavanja v 6. 
razredu devetletke. 
Sofinancira se delež stroškov za izvedbo tečaja in preverjanja, ki ga ne pokrije ministrstvo. Program je za starše 
brezplačen. 

 
1.2.2. Šolska športna tekmovanja – tekmovanja na nivoju OŠ domžalske regije, področno in tekmovanja na državnem 
nivoju. 
Sofinancira se delež stroškov za tekmovanja na nivoju osnovnih šol domžalske regije in delež na področnem nivoju. Za 
tekmovanja na državnem nivoju se financira prevoz, prehrana in morebitne prijavnine. 

 
1.2.3. Drugi 80 urni programi. 
Sofinancira se strokovni kader za 80 urne programe športne vzgoje. 
 
1.2.4 Dodatne ure športa.  
Sofinancira se dodatne ure športa v prvi triadi, ki potekajo praviloma takoj po pouku v času podaljšanega bivanja. 
Sofinancira se maksimalno 2 šolski uri na posamezni oddelek. S športom za sprostitev, oziroma dodatnimi športnimi 
urami za prvo triado, bodo v Osnovni šoli Trzin začeli s šolskim letom 2019/2020. V šolskem letu 2018/2019 se bo še 
naprej izvajal nadstandardni program športne vzgoje, ki pomeni sočasno prisotnost profesorja športne vzgoje in 
razrednika pri uri športne vzgoje, saj se je ta program začel izvajati septembra 2018 in so zadeve že v urniku.  
 
1.2.5 Programi OŠ izvajani v balonu Taubi Trzin  
Sofinancira se do 50 ur pouka OŠ Trzin. Strošek se obračuna glede na dejansko uporabljena igrišča za potrebe izvedbe 
ure pouka, v znesku 50% ceni najema posameznega igrišča v dopoldanskem času. 

 
Program izvaja OŠ Trzin, s katero se sklene pogodbo o izvajanju programa športa. 
 
1.3. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
Programi, v katere so vključeni otroci in mladina s posebnimi potrebami z odločbo pristojnega organa, se 

vrednotijo individualno za posameznega otroka s stalnim bivališčem v Občini Trzin.  

Za otroka s posebnimi potrebami, se lahko izvajalcu prilagojenega programa sofinancira do največ 150,00 EUR v letu. 

 
 
Proračunska postavka 0165 (2,3,4,5 skupaj 28.000 EUR) 
Iz proračunske postavke 0165 se v letu 2019 sofinancirajo: 

2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Sredstva so namenjena za programe športnih društev, za starostne kategorije od 12 do 18 let, ki nastopajo v tekmovalnih 
sistemih različnih slovenskih športnih panog (kolektivne in individualne panoge), od medobčinskega do državnega nivoja. 

3. Kakovostni šport 

Sredstva so namenjena za programe športnih društev, ki nastopajo v rednih tekmovalnih sistemih različnih športnih 
panog, za starostne kategorije nad 18 let, od medobčinskega do državnega nivoja. 

4. Športna rekreacija 

Sredstva so namenjena za redne 80 urne programe športno rekreativne vadbe odraslih. Izvajalcem, ki to dejavnost 
izvajajo v rekreativnih ligah, se priznajo dodatna sredstva v skladu s pravilnikom. Športna rekreacija predstavlja športno 
dejavnost odraslih vseh starosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja in zabave. 
Cilj občine je povečati delež redno športno dejavnih odraslih. 

5.  Šport starejših 

Sofinancira se skupinske gibalne vadbe starejših na površinah za šport v naravi in v urbanem okolju. Financira se 
celoletne 80 urne program. 
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6. Razvojne dejavnosti v športu: 

 
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu; 
- založništvo v športu; 
- delovanje športnih društev. 

 
Proračunska postavka vrhunski šport 0322 (6,7 skupaj 6.000 EUR) 
Iz proračunske postavke 0322 se v letu 2019 sofinancirajo: 
 

1. Perspektivni šport 

Perspektivni šport predstavlja programe priprav in tekmovanj kategoriziranih športnikov mladincev ali kadetov 
usmerjenih v doseganje vrhunskih rezultatov na mednarodni ravni.  
 
V programu se vrednoti mlade perspektivne športnike, ki so na dan javnega razpisa, športniki s stalnim bivališčem 
v Občini Trzin in imajo na dan objave razpisa veljavno   kategorizacijo objavljeno v biltenu  OKS-ZŠZ. Sredstva v 
višini 2.000,00 EUR se bodo razdelila med perspektivne športnike glede na število prijav.  
 

2. Vrhunski šport  

V program vrhunskega športa so uvrščeni kategorizirani športniki uvrščeni v olimpijski, svetovni ali 
mednarodni razreda. V programu se vrednoti vrhunske športnike, ki so na dan javnega razpisa, športniki s stalnim 
bivališčem v Občini Trzin in imajo na dan objave razpisa veljavno kategorizacijo objavljeno v biltenu  OKS-ZŠZ. 
Vadba vrhunskega športnika se sofinancira z 2.000,00 EUR na posameznega športnika.  
 
 
II. Športni objekti in površine za šport v naravi: 
Občina Trzin zagotavlja na posebnih proračunskih postavkah sredstva za naslednje namene: 
 
Proračunska postavka 0113 (15.300,00 EUR) 
Iz proračunske postavke 0113 se v letu 2019 sofinancirajo: 
 

1. Vzdrževanje športnih objektov in obnove  
 

Redni letni pregledi in popravila vseh igral in obnove športnih objektov na javnih igriščih. V letu 2019 planiramo celovito 
prenovo trim proge in tekoče vzdrževanje ŠRP mlake, predvsem zaščitne mreže, mreže za gole in košarkarske table. 
 
III.  Sofinanciranje najemnin: 
 
Proračunska postavka 0167 (5.000,00 EUR) 
Iz proračunske postavke 0167 se v letu 2019 sofinancirajo: 
 
Sofinanciranje uporabe športnih objektov (najemnine), na katere se lahko prijavijo tudi društva s sedežem zunaj občine 
Trzin, za mlajše selekcije, če v njih trenirajo otroci iz Trzina. Sredstva se razpišejo hkrati z razpisom za sofinanciranje 
športnih programov. Sredstva se razdelijo trzinskim društvom na podlagi dejanskega stroška najema, društvom s sedežem 
zunaj pa z nominalnim zneskom na ekipo mlajših selekcij v katerih igrajo občani Trzina. 
V javnem razpisu bomo jasno zapisali, da najemnin ne bomo sofinancirali izvajalcem, ki dodeljenih sredstev v preteklem 
letu, ki so jih s kandidaturo na razpis pridobili, niso izkoristili. 
 
 
IV. Športne prireditve in promocija športa: 
 
Proračunska postavka 0165 
 

1. Športne prireditve po lastni zamisli 
V okviru sredstev na postavki 0165 se del sredstev nameni za manjše prireditve. Višino sredstev sofinanciranja na 
posamezno prireditev bo 150,00 EUR, s tem da bodo sofinancirane največ 3 prireditve posameznega društva. 
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Proračunska postavka od 0169 do 0173 
 

2. Večje občinske športne prireditve, v izvedbi  športnih društev (skupaj 6.300,00 EUR) 
Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po svoji vsebini širši (javni) pomen in so organizirane na območju Občine 
Trzin. V letu 2019 bo Občina Trzin sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev: 
 

Naziv prireditve Proračunska postavka Namenska sredstva 

Tek Petra Levca  0169 2.000,00 EUR 

Občinsko prvenstvo v veleslalomu  0170 1.000,00 EUR 

Otroška olimpiada Trzin 0171 800,00 EUR 

Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin 0172 2.000,00 EUR 

Šahovski turnir ob občinskem prazniku 0173 500,00 EUR 

Sredstva se razpišejo hkrati z razpisom za sofinanciranje športnih programov. 
 
Druge določbe  
 
Sredstva za sofinanciranje športnih programov izvajalcev LPŠ se v celoti razdelijo na podlagi javnega razpisa in prijav 
izvajalcev na ta razpis.  

Sofinanciranje športnih programov  izvajalcev   56.800,00 79% 

1. Letni program športa - razpis 0165 28.000,00 39% 

2. Velike občinske športne prireditve 0169-0173 6.300,00 9% 

3. Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin 0167 5.000,00 7% 

4. Letni program športa -razpis "Interesna športna vzgoja  šoloobveznih 
otrok" 

0175 11.500,00 16% 

5. Vrhunski šport 0322 6.000,00 8% 

Sofinanciranje novogradenj, vzdrževanja objektov in opreme   15.300,00 21% 

1. Vzdrževanje športnih objektov, obnove, mat. stroški 0113 15.300,00 21% 

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA 2019   72.100,00 100% 

 
Op. Izvzeta so sredstva za pripravo dokumentacije za izgradnjo nogometnega igrišča pri ŠRP Trzin – mlake in sredstva 
za pripravo dokumentacije za izgradnjo večnamenske športne dvorane. 
 
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Občin Trzin in začne veljati naslednji 
dan po objavi.  
 
Številka: 3-4/2019                                                                                                                              ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 30. 1. 2019                                                                                                                       Peter LOŽAR, l.r. 
 

 
 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 27/0876/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o 
političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05- uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in Statuta Občine 
Trzin  (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 3. redni seji, 
dne 30. januarja 2019, sprejel 

SKLEP 
o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2019-2022 

 
1. člen 

 
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo sredstva iz 
proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. 
 
Stranki pripada letno 2,90 EUR na glas volivca, ki je glasoval za to stranko. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
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Do sredstev iz proračuna Občine Trzin je politična stranka upravičena, če je dobila najmanj polovico glasov, potrebnih za 
izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Trzin. 
 

2. člen 
 

Letni obseg sredstev iz  proračuna Občine Trzin, ki so namenjena za financiranje  političnih strank ne sme presegati 0,6% 
sredstev, ki jih ima Občina Trzin opredeljeno po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi 
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba). 
 

3. člen 
 

Ta  sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 01.01.2019 dalje. 
 

4. člen 
 
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2015 – 2018 (Uradni 
vestnik OT, št. 11/14). 
 
Številka: 3-5/2019                                                                                                                              ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 30. 1. 2019                                                                                                                       Peter LOŽAR, l.r. 
 

 
 

 
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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06), je Občinski svet Občine Trzin na 3. redni seji dne 30. januarja 2019 sprejel 
  

SKLEP 
O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA LETO 2019 V OBČINI TRZIN 

 
a) Povprečna gradbena cena za 1 m² neto tlorisne stanovanjske 
      površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja 
      stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, 
      na območju Občine Trzin na dan 01.01.2019 znaša                                         1.080,00    EUR/m²                                           

 
 
Predlagane cenovne osnove veljajo na dan 31. 12. 2018, uporabljajo pa se od 01. 01. 2019 dalje.  
 
Številka: 3-6/2019                                                                                                                              ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 30. 1. 2019                                                                                                                       Peter LOŽAR, l.r. 

 

 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 
14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18- popr.), 21. in 52. člena 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 11. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Odloka o občinskih 
taksah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/07, 7/13 in 10/15) na 3. redni seji, dne 30. januarja 2019, sprejel   
 
 

UGOTOVITVENI SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKE TAKSE 
 

1. Vrednost točke za izračun občinske takse za leto 2019 znaša 0,07 EUR. 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 1. januarja 
2019 dalje.  

 
Številka: 3-7/2019                                                                                                                              ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 30. 1. 2019                                                                                                                       Peter LOŽAR, l.r. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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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, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15 in 11/16) je Občinski svet Občine Trzin na 
3. redni seji, dne 30. januarja 2019, sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim Finančnim načrtom glasila Občine Trzin Odsev za leto 2019, ki za izid 
10 številk z možnostjo ene dvojne številke, načrtuje odhodek v znesku 35.000,00 € in Cenikom Odseva za leto 2019, ki je 
sestavni del finančnega načrta. 
 
Objavljeni Cenik velja samo v primeru, če trženje oglasnega prostora v Odsevu izvaja Občina; kolikor je oglasni prostor 
zakupljen, zakupnik sam določi svoj cenik.  
 
Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta in Cenikom objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in velja v času 
veljavnosti Proračuna Občine Trzin za leto 2019. 
 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Finančni načrt glasila Odsev in Cenik za Odsev za leto 2018 (Uradni 
vestnik OT, št. 13/17). 

 
FINANČNI NAČRT GLASILA OBČINE TRZIN ODSEV ZA LETO 2019 

v EUR 

PRIHODKI  305,00 EUR 

 

ODHODKI  Redna številka  (9) Dvojna številka 10 številk 

Urednik - fiksni del 482,25 0,00 4.822,50 

Avtorski honorarji za članke (ocena) 975,26 1.026,16 9.803,50 

Lektoriranje  (ocena) 309,76 319,16 3.107,00 

Fotografije + naslovnica (ocena) 190,00 220,00 1.930,00 

Tisk Odseva 1.207,80 1.317,60 12.187,80 

Raznos (10 raznosov) 190,00 300,00 2.010,00 

Vezava izvodov (ocena)     60,00 

Izredna številka oz. nepredvideni 

stroški 
    1.079,20 

Skupaj     35.000,00 

 
 Honorarji (v EUR): 

Urednik – fiksni del (bruto znesek za 1 številko) 482,25 

Pisanje člankov (bruto znesek za 1 znak) 1 znak = 0,00806 €  

Ocena znakov na številko max. 121.000 975,26 € 

Lektoriranje (bruto znesek za 1 znak) 1 znak = 0,00256 € 

Ocena znakov na številko max. 121.000 309,76 € 

Fotografiranje (bruto znesek za 1 fotografijo) 
 

b: 7,92 € 

b/nasl.: 15,83 € 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
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CENIK 
 
Promocijski članki, dodatna volilna sporočila (v EUR, brez DDV): 

   

velikost strani: b oglas  ogl.čl.  

Cela 442,30 176,00 

tri četrtine 252,70 162,50 

Polovica 266,30 112,80 

Tretjina 144,40 85,70 

Četrtina 158,00  

Šestina 90,30  

Osmina 94,80  

Šestnajstina 40,60  

Naslovnica:   

velikost strani: b oglas   

Četrtina 212,10  

Šestina 162,50  

Osmina 116,10  

   

vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku 

   

mali oglasi:   

 Cena   

do 10 besed 3,00  

vsaka naslednja beseda 0,60  

   

p.c.izvoda: cena   

1 izvod 1,50  

   

popusti ob sklenitvi letnih pogodb:  

   

10% za 3 oglase letno   

20% za 5 do 10 oglasov letno   

25% za 11 oglasov letno   

 
 
Številka: 3-8/2019                                                                                                                              ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 30. 1. 2019                                                                                                                       Peter LOŽAR, l.r. 
 

 

 
Na podlagi 32. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 39. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik. 
OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, 
št. 3/99, 10/00 in 5/04), je Občinski svet Občine Trzin na 3. redni seji, dne 30. januarja 2019, sprejel naslednji  
 

SKLEP 
o imenovanju članov Nadzornega odbora 

Občine Trzin 
 

1. Za člane Nadzornega odbora Občine Trzin so bili imenovani: Marcel Koprol, Tomaž Urbančič, Miro 
Markič, Sabina Zupan in Blanka Jankovič. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
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2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 
Številka: 3-9.1/2019                                                                                                                            ŽUPAN                                                                                                                                       
Datum: 30. 1. 2019                                                                                                                       Peter LOŽAR, l.r. 

 
 

 

 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12- ZUJF, 14/15-ZUUJFO. 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 55. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 15. člena Sklepa o ustanovitvi 
Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod (Uradni list RS, št. 30, z dne 26. 4. 2018), Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 3. redni seji, dne 30. januarja 2019, sprejel 
naslednji 
 
 

SKLEP 
o imenovanju predstavnice Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-

vzhod 
 

1.    Občinski svet Občine Trzin, do imenovanja novega predstavnika, imenuje gospo Tatjano Borec za 
predstavnico Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod. 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.   

 
 
Številka: 3-9.2/2019                                                                                                                            ŽUPAN                                                                                                                                       
Datum: 30. 1. 2019                                                                                                                       Peter LOŽAR, l.r. 
 

 
 
 
Občina Trzin na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o postopku in merilih 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 9/18), Letnega programa športa v 
Občini Trzin za leto 2019 (Uradni vestnik OT, št. 2/2019) in sklepa o začetku postopka št. 41010-0001/2019-1 objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN ŠPORTNIH PRIREDITEV V 

OBČINI TRZIN ZA LETO 2019 
 
Naziv in sedež naročnika: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. 
 
 

1. Predmet razpisa in razpisna področja 
 
Občina Trzin bo iz sredstev proračuna v letu 2019 sofinancirala naslednje vsebine: 
 
 
Programi športne vzgoje otrok – Proračunska postavka 0175 (skupaj 11.500,00 EUR) 

A. Športna vzgoja otrok, ki jo izvaja OŠ Trzin: 

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:  
1.1.1. Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v okviru Zlatega sončka. 
Sofinancira se 10 urni plavalni tečaj v višini 12 EUR/otroka. 
 
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta: 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1403
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1.2.1. Naučimo se plavati – 15 urni plavalni tečaj za neplavalce na predmetni stopnji in preverjanje znanja plavanja v 6. 
razredu devetletke. 
Sofinancira se delež stroškov za izvedbo tečaja in preverjanja, ki ga ne pokrije ministrstvo. Program je za starše 
brezplačen. 

 
1.2.2. Šolska športna tekmovanja – tekmovanja na nivoju OŠ domžalske regije, področno in tekmovanja na državnem 
nivoju. 
Sofinancira se delež stroškov za tekmovanja na nivoju osnovnih šol domžalske regije in delež na področnem nivoju. Za 
tekmovanja na državnem nivoju se financira prevoz, prehrana in morebitne prijavnine. 

 
1.2.3. Drugi 80 urni programi. 
Sofinancira se strokovni kader za 80 urne programe športne vzgoje. 
 
1.2.4 Dodatne ure športa.  
Sofinancira se dodatne ure športa v prvi triadi, ki potekajo praviloma takoj po pouku v času podaljšanega bivanja. 
Sofinancira se maksimalno 2 šolski uri na posamezni oddelek. S športom za sprostitev oziroma dodatnimi športnimi 
urami za prvo triado, bodo v OŠ Trzin začeli s šolskim letom 2019/2020. V šolskem letu 2018/2019 se bo še naprej 
izvajal nadstandardni program športne vzgoje, ki pomeni sočasno prisotnost profesorja športne vzgoje in razrednika pri 
uri športne vzgoje, saj se je ta program začel izvajati septembra 2018 in so zadeve že v urniku.  
 
1.2.5 Programi OŠ izvajani v balonu Taubi Trzin  
Sofinancira se do 50 ur pouka OŠ Trzin. Strošek se obračuna glede na dejansko uporabljena igrišča za potrebe izvedbe 
ure pouka, v znesku 50% ceni najema posameznega igrišča v dopoldanskem času. 

 
Program izvaja OŠ Trzin, s katero se sklene pogodbo o izvajanju programa športa. 
 

B.  Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami: 
 

Programi, v katere so vključeni otroci in mladina s posebnimi potrebami z odločbo pristojnega organa, se 
vrednotijo individualno za posameznega otroka s stalnim bivališčem v Občini Trzin.  

Za otroka s posebnimi potrebami se izvajalca prilagojenega programa sofinancira do največ 150,00 EUR v letu na otroka. 
 
 
Športni programi društev - Proračunska postavka 0165 (skupaj 28.000,00 EUR) 

C. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 

Sredstva so namenjena za programe športnih društev, za starostne kategorije od 12 do 18 let, ki nastopajo v tekmovalnih 
sistemih različnih slovenskih športnih panog (kolektivne in individualne panoge), od medobčinskega do državnega nivoja. 

D. Kakovostni šport: 

Sredstva so namenjena za programe športnih društev, ki nastopajo v rednih tekmovalnih sistemih različnih športnih 
panog, za starostne kategorije nad 18 let, od medobčinskega do državnega nivoja. 

E. Športna rekreacija: 

Sredstva so namenjena za redne 80 urne programe športno rekreativne vadbe odraslih. Izvajalcem, ki to dejavnost 
izvajajo v rekreativnih ligah, se priznajo dodatna sredstva v skladu s pravilnikom.  

F. Šport starejših: 

Sofinancira se skupinske gibalne vadbe starejših na površinah za šport v naravi in v urbanem okolju. Financira se 
celoletne 80 urne program. 
 

G. Prireditve športnih društev po lastni zamisli: 
 

Sofinancira se največ tri športne prireditve posameznega društva v višini 150,00 EUR na športno prireditev.  
 

H. Razvojne in strokovne naloge v športu, in sicer: 
 

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu. 
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Do sofinanciranja razvojnih in strokovnih nalog niso upravičeni izvajalci letnega programa športa, ki dodeljenih sredstev 
v preteklem letu niso izkoristili vsaj 80% dodeljenih sredstev. 
 
 

Vrhunski šport - Proračunska postavka 0322  (skupaj 6.000,00 EUR) 

I.  Perspektivni šport: 
 
Perspektivni šport predstavlja programe priprav in tekmovanj kategoriziranih športnikov mladincev ali kadetov 
usmerjenih v doseganje vrhunskih rezultatov na mednarodni ravni.  
 
V programu se vrednoti mlade perspektivne športnike, ki so na dan javnega razpisa športniki s stalnim bivališčem v 
Občini Trzin in imajo na dan objave razpisa veljavno  kategorizacijo objavljeno v biltenu OKS-ZŠZ. Sredstva v višini 
2.000,00 EUR se bodo razdelila med perspektivne športnike glede na število prijav. 
 

J.  Vrhunski šport: 
 

V program vrhunskega športa so uvrščeni kategorizirani športniki uvrščeni v olimpijski, svetovni ali mednarodni razreda. 
V programu se vrednoti vrhunske športnike, ki so na dan javnega razpisa, športniki s stalnim bivališčem v Občini Trzin in 
imajo na dan objave razpisa veljavno kategorizacijo objavljeno v biltenu OKS-ZŠZ. Sredstva v višini 4.000,00 EUR se 
bodo razdelila med vrhunske športnike glede na število prijav. 
 
 
Sofinanciranje najema športnih površin - Proračunska postavka 0167 (skupaj 5.000,00 EUR) 
 
Sofinanciranje uporabe športnih objektov (najemnine), na katere se lahko prijavijo tudi društva s sedežem zunaj občine 
Trzin, za mlajše selekcije, če v njih trenirajo otroci iz Trzina. Sredstva se razpišejo hkrati z razpisom za sofinanciranje 
športnih programov. Sredstva se razdelijo trzinskim društvom na podlagi napovedanega stroška najema in se dokazujejo s 
pogodbo o uporabi prostora, društvom s sedežem zunaj Trzina pa se dodelijo sredstva v nominalnem znesku 150,00 
EUR na ekipo mlajših selekcij v katerih trenirajo vsaj trije občani Trzina. 
 
Do sofinanciranja najemnin niso upravičeni izvajalci letnega programa športa, ki dodeljenih sredstev v preteklem letu niso 
izkoristili vsaj 80% dodeljenih sredstev. 
 

Velike občinske športne prireditve v Občini Trzin – Proračunska postavka 0169-0173  (skupaj 6.300,00 EUR) 

Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po svoji vsebini širši (javni) pomen in so organizirane na območju Občine 
Trzin. V letu 2019 bo Občina Trzin sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev: 
 

Naziv prireditve Proračunska postavka Namenska sredstva 

Tek Petra Levca  0169 2.000,00 EUR 

Občinsko prvenstvo v veleslalomu  0170 1.000,00 EUR 

Otroška olimpijada Trzin 0171 800,00 EUR 

Pokal Trzin in Skirca Borisa Paternosta Trzin 0172 2.000,00 EUR 

Šahovski turnir ob občinskem prazniku 0173 500,00 EUR 

 
Pri prijavi prireditve je obvezno navesti datum in opis prireditve (Obrazec 4).  
 
 

2. Pogoji za prijavo 
 
Za sofinanciranje letnih športnih programov v Občini Trzin lahko, ob upoštevanju pogojev iz 4. člena Odloka o 
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin, kandidirajo naslednji izvajalci športnih 
programov: 

- športna društva, registrirana v Republiki Sloveniji,  

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Trzin,  

- zavodi za šport po Zakonu o športu,  

- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v Republiki Sloveniji, 
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- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne namene na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove,  

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe, 

- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,  

- zasebni športni delavci. 
 
Izvajalci iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do sofinanciranja programov in področij letnega programa športa, če 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- imajo sedež v Občini Trzin, 

- opravljajo športno dejavnost na območju Občine Trzin, 

- društva, ki nimajo sedeža v občini Trzin, za mladinske sekcije v katerih trenirajo občani Trzina, 

- izvajajo športne programe neprekinjeno vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa, na katerega se prijavljajo, 

- izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa vsaj 30 vadbenih tednov letno v obsegu najmanj 60 ur, 

- v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega, 
vrhunskega športa in šport invalidov so vključeni športniki, registrirani v nacionalni panožni športni zvezi za 
prijavitelja in vključeni v uradne tekmovalne sisteme, potrjene s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez v letu, na katerega se nanaša javni razpis, 

- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo 
programa, 

- imajo urejeno evidenco članstva s poravnano letno članarino (športna društva) in evidenco o udeležencih 
programov. 

 
Dodatni pogoji za izvajalce posameznih športnih vsebin in športnih programov so navedeni v merilih. 
 
 

3. Višina razpoložljivih sredstev 
 
Programe izvajalcev letnega programa športa bo občina sofinancirala skupaj v višini 11.500,00 EUR (PP 0175) in 
28.000,00 EUR (PP 0165), od tega za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v višini 
1.000,00 EUR, in za vrhunski šport 6.000,00 EUR (PP 0322). Za večje športne prireditve je namenjenih skupaj 6.300,00 
EUR na proračunskih postavkah od 0169 do 0173. Za sofinanciranje najema športnih površin je namenjenih 5.000,00 
EUR (PP 0167). 
 
 

4. Merila za izbor 
 
Razpisna komisija bo športne programe ocenila po merilih, ki so priloga Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 9/18) in v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 
29/17 in 21/18 – ZNOrg). 
 
Sredstva za sofinanciranje objekta, uporabnine oziroma najemnine se razdelijo na podlagi napovedanega celoletnega 
stroška najema posameznega uporabnika. 
 
Športna društva in klubi, ki imajo sedež zunaj območja občine Trzin, s selekcijo do starosti 18 let v kateri trenirajo vsaj 
trije občani Občine Trzin, lahko kandidirajo izključno za sofinanciranje najemnin športnih objektov. Višina sredstev 
sofinanciranja je 150,00 EUR na ekipo. 
 
Občina Trzin bo sofinancirala do največ tri športne prireditve po zamisli posameznega društva. Višina sredstev 
sofinanciranja je največ 150,00 EUR na prireditev. V kolikor bo napovedanih prireditev posameznega društva več kot je 
razpisanih, bo komisija izbrala tri prireditve z najvišjim napovedanim stroškom na posamezno prireditev. 
 
Ključna merila za izbiro izvajalca tradicionalne športne prireditve: 

- vsebina in preteklo kakovostno delo predlagatelja projekta             (največ 50 točk) 

- obseg in napovedana vrednost prireditve                      (največ 40 točk) 

- napovedan lastni vložek         (največ 10 točk) 
SKUPAJ                100 TOČK 
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5. Obvezni sestavni deli prijave 

 
Vsak prijavitelj predloži: 

- izpolnjen obrazec Prijava na razpis (Obrazec 1),  
Društva s sedežem v Trzinu predložijo še: 

- izpolnjen obrazec na katerem navede programe, s katerimi se prijavlja (Obrazec 2), 
- izpolnjen obrazec Prijava na založništvo, izobraževanje in prireditve po lastni zamisli, do največ 3 prireditve 

(Obrazec 3), 
- izpolnjen obrazec občinske prireditve, če se prijavlja za izvajalca občinske prireditve (Obrazec 4), 
- izpolnjen obrazec članstvo po programih, za vsak program posebej (Obrazec 5), 
- izpolnjen obrazec finančni načrt (Obrazec 6). 

Ostale organizacije izpolnijo obrazce, ki so smiselno naslovljeni na njih. 
 
Za sofinanciranje vrhunskega športa je potrebno predložiti: 

- izpolnjen Obrazec »Prijava na razpis-vrhunski šport Trzin 2019« 
- potrdilo o kategorizaciji po OKS-ZŠZ veljavno v času razpisa, 
- izkazano članstvo (za leto 2019) v športnem društvu oziroma klubu s sedežem v Občini Trzin. 

 
Vsi obrazci naj bodo izpolnjeni v elektronski obliki in podpisani s strani zastopnika ter žigosani. 
 

6. Upravičenost stroškov 
 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

- so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta, 

- so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je upravičenka oziroma 
upravičenec dostavil dokazilo o plačilu, 

- so prepoznani in preverljivi v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja, 

- nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, 

- podprti s kopijami izvirnih dokazil. 
Upravičeni stroški so: 

- stroški dela oseb, ki izvajajo program (pogodbe o delu, podjemne pogodbe, študentsko delo ipd.), 

- stroški nadomestil v zvezi z delom (potni stroški, dnevnice, ipd.), če prijavitelj dokazuje, da so bili nujno 
potrebni za izvedbo programa, 

- materialni stroški in stroški storitev, ki so neposredno povezani z izvajanjem prijavljenega programa (športni 
rekviziti, nagrade, oglaševanje, propagandno gradivo (pri programih prostočasne športne vzgoje), nezgodno 
zavarovanje udeležencev, zavarovanje prireditve ipd), 

- stroški dejavnosti prijavitelja rednega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin, ki so namenjeni 
kritju splošnih stroškov poslovanja in izvajanja programa telekomunikacije, elektrika, ogrevanje, komunalne 
storitve, računovodske storitve, pisarniški material), 

- stroški nakupa opreme za izvajanje programa, 

- stroški bivanja in prevoznih storitev potrebnih za izvedbo programov, 

- stroški tekmovanj (prijavnine, sodniške takse ipd.), 

- stroški za izobraževanje in pridobitev licenc, 

- stroški uporabe oziroma najema športnih površin ali strošek tekočega vzdrževanja, v kolikor izvajalec izvaja 
program v lastnem ali najetem objektu, 

- stroški za katere izvajalec smatra, da so potrebni za izvajanje programa in jih ima opredeljene v svoji internih 
aktih, 

- delo prostovoljcev v maksimalnem deležu 10% dodeljenih sredstev, 

- stroški reprezentance (stroški pogostitev ob poslovnih, družabnih stikih in prireditvah), 

- drugi stroški za katere bo občinska uprava ocenila, da so neposredno povezani s projektom, so potrebni za 
njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta. 
 

Nematerialni prispevki v obliki prostovoljnega dela, ki jih prijavitelj izkaže oziroma predvidi v finančnem načrtu se 
upoštevajo do višine 10% po tem razpisu dodeljenih sredstev, če izvajalec nima dovolj upravičenih stroškov in če ta 
sredstva izvajalec zahteva. Ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela se v skladu z 21. členom Pravilnika o 
področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16) vrednoti za organizacijsko delo 13 
EUR/uro, za vsebinsko delo 10 EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro. Obrazec Evidenca in ovrednotenje 
prostovoljskega dela se predloži finančnemu poročilu v skladu z določili sklenjene pogodbe med Občino in izvajalcem.  
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7. Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav  

 
Prijave na razpis morajo biti oddane na vložišče Občine Trzin v času uradnih ur oziroma poslane priporočeno do 
25.2.2019 v zaprti kuverti s pripisom »Razpis za šport 2019 – ne odpiraj!«. Vse prijave prispele po roku, se bodo štele 
za prepozne in bodo s sklepom zavržene. 
 
Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine Trzin. Odpiranje 
vlog bo potekalo predvidoma 27.2.2019 na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. 
 
Strokovna komisija, pristojna za odpiranje, pregled in vrednotenje vlog oziroma prijav bo prijavitelje, katerih prijave ne 
bodo popolne oziroma izpolnjene v skladu s tem razpisom ali Odlokom pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če 
prijavitelj prijave ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Ugovor zoper sklep ni 
dovoljen. 
 
O izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepom oziroma odločbo obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu. Zoper odločbo 
je možen ugovor županu v roku 8 dni od vročitve odločbe. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
vlagatelji. 
 
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo podrobneje opredeljene medsebojne 
pravice in obveznosti. 
 
 

8. Terminski plan porabe sredstev 
 

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019. 
 
Prijavitelji lahko kandidirajo le s programi oz. prireditvami, ki bodo realizirani najkasneje do 13.12.2019, kar je tudi skrajni 
rok za uveljavljanje zahtevkov. 
 

 
9. Razpisna dokumentacija in obrazci 

 
Vsi dokumenti in obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Trzin in bodo dostopni do roka za oddajo vlog. Za 
informacije v zvezi z razpisom je pristojen Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec za družbene dejavnosti 
(matjaz.erculj@trzin.si ali na 01 564 45 44).  
 
  

10. Končna določba 
 

Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
                                     
Številka zadeve: 41010-0001/2019-3                                                                         Župan Občine Trzin 
Datum: 31. 1. 2019                                                                                                                   Peter LOŽAR, l.r. 
           
 

 
 

Občina Trzin na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa kulture v Občini 
Trzin za leto 2019 (Uradni vestnik OT, št. 2/2019), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 8/11, 8/12 in 13/16) in sklepa o začetku postopka št. 41010-0002/2019-1 objavlja 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ V 
OBČINI TRZIN ZA LETO 2019  

 
Naziv in sedež naročnika: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. 
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1. Predmet razpisa 

 
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov organizacij v občini Trzin za leto 2019 (v nadaljevanju razpis) je 
namenjen sofinanciranju kulturne dejavnosti, programov in prireditev nevladnih organizacij, ki imajo sedež v občini Trzin 
in delujejo na območju občine Trzin. 
 

2. Pogoji za prijavo 
 

Izvajalci kulturnih programov, 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 pred objavo razpisa 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 ne kandidirajo ali niso že pridobili sredstev (štipendije, subvencije ipd.) iz proračuna občine ali 
drugega javnega vira. 

 
Prijavitelji lahko kandidirajo le s programi, ki bodo realizirani najkasneje do 13.12.2019, kar je tudi skrajni rok za 
uveljavljanje zahtevkov. 
 

3. Višina razpoložljivih sredstev 
 

Razpisuje se 12.500,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki PP 0254 za kulturne programe kulturnih 
in drugih društev ter zavodov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in katerih programi ustrezajo vsebinam, navedenim v 
Letnem programu kulture v Občini Trzin za leto 2019.  
 

4. Razpisna področja in merila za izbor 
 
Sredstva v maksimalni višini 12.500,00 EUR (PP 0254) bodo razdeljena med kandidate skladno s Pravilnikom o 
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin. Merila za izbor so navedena v 15. členu Pravilnika, ki je del razpisne 
dokumentacije. 
 
V okvir razpisnega področja sodijo: ljubiteljske gledališke predstave za odrasle in otroke, koncerti, plesni nastopi, 
razstave, literarni oziroma kulturni večeri, recitali, 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.  
 
Vsem upravičenim prijaviteljem, ki kandidirajo za razpisana sredstva in izpolnjujejo razpisne pogoje se ovrednotijo vloge 
na podlagi meril iz Pravilnika. Višina sofinanciranja posameznega programa se določi v skladu z 12. členom Pravilnika.  
 
 

5. Obvezni sestavni deli prijave 
 

Vsak prijavitelj predloži: 
- izpolnjen obrazec Prijava na razpis (Obrazec 1),  
- izpolnjen obrazec na katerem navede programe, s katerimi se prijavlja (Obrazec 2), 
- finančni načrt programa/ov (Obrazec 3). 
 

Vsi obrazci naj bodo izpolnjeni v elektronski obliki in podpisani s strani zastopnika ter žigosani. 
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6. Upravičenost stroškov 

 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

- so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta, 

- so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je upravičenka oziroma 
upravičenec dostavil dokazilo o plačilu, 

- so prepoznani in preverljivi v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja, 

- nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, 

- podprti s kopijami izvirnih dokazil. 
 
Upravičeni stroški so: 

- stroški dela oseb, ki izvajajo program (pogodbe o delu, podjemne pogodbe, študentsko delo ipd.), 

- stroški nadomestil v zvezi z delom (potni stroški, dnevnice  ipd.), če prijavitelj dokazuje, da so bili nujno 
potrebni za izvedbo programa, 

- materialni stroški in stroški storitev, ki so neposredno povezani z izvajanjem prijavljenega programa (rekviziti, 
nagrade, oglaševanje, propagandno gradivo, nezgodno zavarovanje udeležencev, zavarovanje prireditev ipd.), 

- stroški dejavnosti prijavitelja rednega programa kulture in prireditev v Občini Trzin, ki so namenjeni kritju 
splošnih stroškov poslovanja in izvajanja programa telekomunikacije, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, 
računovodske storitve, pisarniški material), 

- stroški nakupa opreme za izvajanje programa, 

- stroški bivanja in prevoznih storitev potrebnih za izvedbo programa, 

- stroški tekmovanj (prijavnine, sodniške takse ipd.), 

- stroški za izobraževanje in pridobitev licenc, 

- stroški uporabe oziroma najema prostorov ali strošek tekočega vzdrževanja, v kolikor izvajalec izvaja program v 
lastnem ali najetem objektu, 

- stroški za katere izvajalec smatra, da so potrebni za izvajanje programa in jih ima opredeljene v svojih internih 
pravilih, 

- delo prostovoljcev v maksimalnem deležu 10% vrednosti dodeljenih sredstev, 

- stroški reprezentance (stroški pogostitev ob poslovnih, družabnih stikih in prireditvah), 

- drugi stroški za katere bo občinska uprava ocenila, da so neposredno povezani s projektom, so potrebni za 
njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta. 
 

 
Nematerialni prispevki v obliki prostovoljnega dela, ki jih prijavitelj izkaže oziroma predvidi v finančnem načrtu se 
upoštevajo do višine 10% po tem razpisu dodeljenih sredstev, če izvajalec nima dovolj upravičenih stroškov in če ta 
sredstva izvajalec zahteva. Ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela se v skladu z 21. členom Pravilnika o 
področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16) vrednoti za organizacijsko delo 13 
EUR/uro, za vsebinsko delo 10 EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro.   

 
 

7. Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav  
 
Prijave na razpis morajo biti oddane na vložišče Občine Trzin v času uradnih ur oziroma poslane priporočeno do 
25.2.2019 v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA KULTURO 2019 – ne odpiraj«. Vse prijave prispele po roku, se 
bodo štele za prepozne in bodo s sklepom zavržene. 
 
Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine Trzin. Odpiranje 
vlog bo potekalo predvidoma v 27.2.2019 na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. 
 
Strokovna komisija, pristojna za odpiranje, pregled in vrednotenje vlog oziroma prijav bo prijavitelje, katerih prijave ne 
bodo popolne oziroma izpolnjene v skladu s tem razpisom ali Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Trzin, pozvala, da prijave v roku 5 dni dopolnijo. 
 
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. O 
rezultatih bodo prijavitelji z odločbo obveščeni v treh tednih od dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog oziroma rok za 
dopolnitve in pojasnila.  
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Z izbranimi izvajalci kulturnih programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo podrobneje 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 
 

8. Terminski plan porabe sredstev 
 

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019. 
 
Prijavitelji lahko kandidirajo le s programi oz. prireditvami, ki bodo realizirani najkasneje do 13.12.2019, kar je tudi skrajni 
rok za uveljavljanje zahtevkov. 
 

9. Razpisna dokumentacija in obrazci 
 

Vsi dokumenti in predloge obrazcev bodo objavljeni na spletni strani Občine Trzin. Za informacije v zvezi z razpisom je 
pristojen Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec za družbene dejavnosti (matjaz.erculj@trzin.si ali na 01 564 45 44). 
  
 

10. Končna določba 
 

Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
                                      
Številka zadeve: 41010-0002/2019-3                                                                                  Župan Občine Trzin  
Datum: 31. 1. 2019                                                                                                    Peter LOŽAR, l.r. 

         

 
 
Občina Trzin na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa kulture v Občini 
Trzin za leto 2019 (Uradni vestnik OT, št. 2/2019), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 8/11, 8/12 in 13/16) in na podlagi sklepa o začetku postopka št. 41010-0003/2019-1 objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI TRZIN  
ZA LETO 2019  

 
1. Predmet javnega razpisa  

 
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2019 (v nadaljevanju razpis) je namenjen zbiranju ponudb 
izvajalcev prireditev in ponujenih programov ter sofinanciranju občinskih prireditev in kulturnih programov na območju 
občine Trzin, katerih organizator ali soorganizator je Občina Trzin v letu 2019. 
 

2. Pogoji za prijavo 
 
Izvajalci, letnega programa kulture v Občini Trzin, 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 pred objavo razpisa 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 ne kandidirajo ali niso že pridobili sredstev iz proračuna občine Trzin. 
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Prijavitelji lahko kandidirajo le s projekti, ki bodo realizirani najkasneje do 13.12.2019, kar je tudi skrajni rok za 
uveljavljanje zahtevkov. 

3. Višina razpoložljivih sredstev  
 
Skupni znesek razpisanih sredstev, ki so zagotovljena na postavkah 0255, 0026, 0030 in 0092 je 27.900,00 EUR. 
 
 

4. Razpisane prireditve Občine Trzin v letu 2019 in razpisana sredstva za sofinanciranje prireditev 
 
1.1 Festival Trznfest (višina razpisanih sredstev 11.000,00 EUR na proračunski postavki 0255, vključno s promocijo 
festivala): 
 
Za festival Trznfest se v letu 2019 nameni največ 11.000,00 EUR, pri čemer izvajalec zagotovi najmanj deset (10) 
prireditev oziroma dogodkov različnih umetniških zvrsti v največ 14 dneh, vključno z dvema koncema tedna v maju ali 
juniju 2019. Prijavi mora biti obvezno priložen okvirni program festivala, ki mora vsebovati opis otvoritvene prireditve, 
dva nastopa glasbenih skupin, gledališko predstavo, prireditev in predstavo za otroke in ostale predlagane dogodke.  
 
1.2 Mednarodni folklorni festival (načrtovanje programa, organizacija, promocija in oglaševanje festivala) – skupna 
višina razpisanih sredstev 4.500,00 EUR (3.000,00 EUR iz postavke 0255 in 1.500,00 EUR iz postavke 0092): 
 
Prijavi mora biti obvezno priložen okvirni program festivala in okvirni seznam nastopajočih folklornih skupin (najmanj 
štiri različne odrasle folklorne skupine od tega vsaj ena iz tujine) ter datum in mesto prireditve, v maju 2019. 
 
1.3 Kulturno literarni večeri – višina razpisanih sredstev 600,00 EUR (načrtovanje programa organizacija, promocija in 
oglaševanje) – sofinanciranje izbranih literarnih večerov v višini največ 100,00 EUR za posamezni večer, največ 6 večerov 
v letu.  
 

     1.4. 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 v skupni višini 2.300,00 EUR.  
 
1.4.1 – 7.3.2019 Prireditev ob dnevu žena (razpisana sredstva 400,00 EUR). 
Izvajalec poskrbi za kulturni program in obdaritev žena. 
 
1.4.2 - 25.6.2019 - Dan državnosti (razpisana sredstva 700,00 EUR) 
Sredstva so namenjena za izvedbo kulturnega programa.  
 
1.4.3 – 11.3.2019 – Gregorjevo – spuščanje ladjic (razpisana sredstva 400,00 EUR); 
Izvajalec poskrbi za zabavno-kulturni program za otroke, za varno spuščanje ladjic v Pšato, ter za odstranitev ladjic iz 
Pšate. 
 
1.4.4 – oktober 2019 – Prireditev za otroke Veliki čarovniški žur (razpisana sredstva 400,00 EUR), ki naj zajema 
delavnice za otroke in poslikavo obrazov. 
 
1.4.5 – december 2019 - Dobrodelni koncert za šolski sklad »Zapojmo in zaigrajmo skupaj« (razpisana sredstva 
400,00 EUR); Koncert mora biti izveden do 13.12.2019. 
 
2. Sejmi (skupna višina razpisanih sredstev 6.300,00 EUR na proračunski postavki 0092) 

 
2.1. Florjanov sejem (višina razpisanih sredstev 5.500,00 EUR) 
Dvodnevni sejem bo izveden na parkirišču pred OŠ Trzin 4.5.2019 in 5.5.2019. Prijavitelj bo poskrbel za prireditveni 
šotor, oder in ozvočenje, dogovor z gostincem, glasbenimi skupinami in zagotovil vsaj 30 razstavljalcev oziroma 
prodajalcev. Občina poleg sredstev zagotovi še 20 stojnic. 
  
2.2  Predstavitev občine v Arboretumu Volčji potok za 1. maj (višina razpisanih sredstev 400,00 EUR):  
Predstavitev Občine s promocijskim materialom, ki ga zagotovi Občina in izvajalec ter program na stojnici. 
 
2.3 Prednovoletni sejem v Trzinu v višini 400,00 EUR 
Prijavitelj zagotovi 10 prodajalcev z izdelki primernimi časom. Občina poleg sredstev zagotovi še stojnice. 
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3. 5.12.2019 – Miklavževanje višina razpisanih sredstev 2.700,00 EUR iz PP 0030, od tega najmanj 1.600 EUR za 

darila za otroke.  
Obsega gledališko 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, darili in vabili.  
 
4. 15.12.2019 – Srečanje starostnikov višina razpisanih sredstev 500,00 EUR iz PP 030. 
Sredstva so namenjena za izvedbo kulturnega programa.  

 
Prijava za posamezno izvedbo prireditve mora obvezno vsebovati opis programa. 
 

5. Obvezni sestavni deli prijave 
 
Vsak prijavitelj predloži: 

- izpolnjen obrazec Prijava na razpis (Obrazec 1),  
- izpolnjen obrazec na katerem navede prireditve z opisi programa in stroškovnikom s katerimi se prijavlja 

(Obrazec 2).  
 
Vsi obrazci naj bodo izpolnjeni v elektronski obliki in podpisani s strani zastopnika ter žigosani. 

 
 

6. Upravičenost stroškov 
 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

- so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta, 

- so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je upravičenka oziroma 
upravičenec dostavil dokazilo o plačilu, 

- so prepoznani in preverljivi v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja, 

- nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, 

- podprti s kopijami izvirnih dokazil.  
 
Upravičeni stroški so: 

- stroški dela oseb, ki izvajajo prireditev (pogodbe o delu, podjemne pogodbe, študentsko delo ipd.), 

- stroški nadomestil v zvezi z delom (potni stroški, dnevnice  ipd.), če prijavitelj dokazuje, da so bili nujno 
potrebni za izvedbo prireditve, 

- materialni stroški in stroški storitev, ki so neposredno povezani z organizacijo prijavljene prireditve (rekviziti, 
nagrade, oglaševanje, propagandno gradivo, nezgodno zavarovanje udeležencev, zavarovanje prireditev ipd.), 

- stroški nakupa opreme za izvedbo prireditve, 

- stroški bivanja in prevoznih storitev potrebnih za izvedbo prireditve, 

- stroški uporabe oziroma najema prostorov ali strošek tekočega vzdrževanja, v kolikor izvajalec izvede prireditev 
v lastnem ali najetem objektu, 

- delo prostovoljcev v maksimalnem deležu 20% vrednosti dodeljenih sredstev, 

- stroški reprezentance (stroški pogostitev ob poslovnih, družabnih stikih in prireditvah), 

- drugi stroški za katere bo občinska uprava ocenila, da so neposredno povezani s projektom, so potrebni za 
njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta. 

 
Nematerialni prispevki v obliki prostovoljnega dela, ki jih prijavitelj izkaže oziroma predvidi v finančnem načrtu se 
upoštevajo do višine 20 % po tem razpisu dodeljenih sredstev, če izvajalec nima dovolj upravičenih stroškov in če ta 
sredstva izvajalec zahteva. Ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela se v skladu z 21. členom Pravilnika o 
področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16) vrednoti za organizacijsko delo 13 
EUR/uro, za vsebinsko delo 10 EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro. 
 
 

7. Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav 
 

Prijave na razpis morajo biti oddane na vložišče Občine Trzin v času uradnih ur oziroma poslane priporočeno do 
25.2.2019 v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA IZVAJALCE PRIREDITEV 2019 – ne odpiraj«. Vse prijave 
prispele po roku, se bodo štele za prepozne in bodo s sklepom zavržene. 
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Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine Trzin. Odpiranje 
vlog bo potekalo predvidoma 27.2.2019 na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. 
 
Strokovna komisija, pristojna za odpiranje, pregled in vrednotenje vlog oziroma prijav bo prijavitelje, katerih prijave ne 
bodo popolne oziroma izpolnjene v skladu s tem razpisom ali Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Trzin, pozvala, da prijave v roku 5 dni dopolnijo. 
 
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. O 
rezultatih bodo prijavitelji z odločbo obveščeni v treh tednih od dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog oziroma rok za 
dopolnitve in pojasnila.  
 
Z izbranimi izvajalci prireditev bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo podrobneje opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti. 
 

8. Merila za ocenjevanje 
 
Ključna merila za izbiro izvajalca prireditve so: 

- preteklo kakovostno delo predlagatelja projekta,                       (največ 30 točk) 

- vsebina, sporočilo in obseg predlaganega projekta,                     (največ 50 točk) 

- napovedana vrednost prireditve,                                    (največ 20 točk) 

- skladnost z Letnim programom kulture. 
 
Financirani bodo izvajalci, katerih prijava bo dosegla najvišje število točk. V primeru, da bi dva ali več prijaviteljev 
doseglo enako število točk, bo imel prednost tisti projekt, ki bo pri kriteriju vsebine, sporočila in obsega projekta dosegel 
večje število točk.  
 

9. Terminski plan porabe sredstev 
 
S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019. 
 
Prijavitelji lahko kandidirajo le s prireditvami, ki bodo realizirane najkasneje do 13.12.2019, kar je tudi skrajni rok za 
uveljavljanje zahtevkov. 
 

10.  Razpisna dokumentacija in obrazci 
 
Vsi dokumenti in predloge obrazcev bodo objavljeni na spletni strani Občine Trzin. Za informacije v zvezi z razpisom je 
pristojen Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec za družbene dejavnosti (matjaz.erculj@trzin.si ali na 01 564 45 44). 
 

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