
OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni 

pripomoček, glede katerega Občina Trzin  ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

 

Občinska uprava Občine Trzin je pripravila neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o 

sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij 

kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin, ki obsega: 

- Pravilnik 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), 
- Pravilnik o spremembah 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. 10/15) in 
- Pravilnik o spremembah 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. 15/16). 
- Pravilnik o spremembah 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. 13/19). 
 

 

Datum: 19.12.2019 

 
 

P R A V I L N I K  

o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj 

področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin 

(neuradno prečiščeno besedilo NPB3) 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, 

namenjenih za programe, projekte in prireditve društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj 

področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina 

Trzin. 

2. člen 

 

Praviloma se sofinancirajo 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 in na področju dela veteranskih in domoljubnih 

organizacij,   

– 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, ki jih bo 

Občina Trzin razpisala z javnim razpisom.  



– sofinanciranje uporabnine oziroma najemnine prostorov potrebnih za izvajanje redne dejavnosti 

in programa organizacij v Občini Trzin. 

Predmet tega pravilnika niso stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki 

jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.  

Sofinancirane vsebine iz 3., 4. in 5. alineje tega člena morajo biti namenjene trzinski javnosti, morajo 

biti javno objavljene (vabila na dogodke) in potekati morajo v občini Trzin. V primeru gostovanj 

trzinskih društev v drugih krajih občina sofinancira samo programe, ki jih izvajajo občani občine Trzin.  

 

3. člen 

Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so društva, klubi, zveze in druge 

organizacije (upokojenska, mladinska, turistična, veteranska 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 javni zavodi, samozaposleni, samostojni podjetniki ipd.  

 

Če upravičenec do sofinanciranja izvedbo svojega programa zaračunava in ga ne izvaja izključno na 

podlagi neplačljivega prostovoljstva, mora izkazati, da je za udeležence program cenejši za celotno 

višino zneska sofinanciranja po tem razpisu. Ceno programa mora upravičenec navesti v vlogi. Ob 

uveljavljanju zahtevka za nakazilo, mora upravičenec prikazati, da je bila cena programa za uporabnike 

sorazmerno znižana za celoten znesek sofinanciranja Občine Trzin. 

 

II. POSTOPEK IN POGOJI SOFINANCIRANJA PROGRAMOV 

 

4. člen 

 

Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Trzin. Sredstva se dodeljujejo na 

podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni strani Občine 

Trzin.  

Javni razpis mora vsebovati: navedbo naročnika; predmet javnega razpisa; višino finančnih sredstev; 

merila za dodelitev sredstev; pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci; informacijo o razpisni 

dokumentaciji; rok, do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis in rok, v katerem bodo 

predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa. Zainteresirani upravičenci se prijavijo na razpis na 

obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava. 

 

5. člen 

 

Postopek javnega razpisa – odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog s predlogom izbora programov 

in projektov ter določitev predloga višine sofinanciranja, vodi komisija, ki jo sestavljajo člani Odbora za 

kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev, svetovalec župana za družbene dejavnosti in svetovalec 

župana za finance in proračun.  

Na podlagi tega predloga občinska uprava izda sklep, s katerim v 30 dneh po končanem razpisu obvesti 

vse prijavljene o izidu razpisa.  

Zoper ta sklep je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. 

 

6. člen 

 

Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju izbrani upravičenci sklenejo pogodbo o sofinanciranju, ki jo 

podpiše župan.  

Pogodba o sofinanciranju vsebuje: naziv in naslov društva; navedbo programa, ki se sofinancira; višino 

dodeljenih sredstev in proračunska postavka; način sofinanciranja; način nadzora; določilo o vračilu 



sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev ter druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja 

programa. 

 

7. člen 

 

Upravičenci, ki so sklenili pogodbo z Občino Trzin v skladu s 6. členom tega Pravilnika, so dolžni do 

konca meseca marca naslednjega leta oddati finančno poročilo in letno poročilo z dokazili o namenski 

rabi dodeljenih sredstev. Če upravičenec dodeljena sredstva porabi nenamensko, mora sredstva vrniti.  

Nenamensko porabo sredstev in izpolnitev pogodbenih obveznosti preverja občinska uprava. 

 

III. KRITERIJI IN MERILA 

8. člen 

Razpisana sredstva se med upravičence do sredstev, ki so se prijavili na razpis in izpolnjujejo 

pogoje za sofinanciranje, razdelijo tako, da se programi upravičencev v skladu s kriteriji in 

merili ovrednotijo z ustreznimi števili točk, ki se po zaključku vrednotenja seštejejo; s 

seštevkom točk se deli razpisana vsota sredstev, tako da se ugotovi, koliko je vredna ena točka 

in ta rezultat se za vsak program posebej pomnoži s številom dodeljenih točk in se tako 

ugotovi, kolikšna sredstva se dodelijo posameznemu programu oziroma upravičencu.  

Za sofinanciranje redne dejavnosti, prireditev in programov društev, klubov, zvez in drugih 

organizacij v občini Trzin se upoštevajo naslednja merila, ki so določena v točkah in kriterijih:  

1. Redna dejavnost društva, kluba, zveze oz. druge organizacije s sedežem v občini Trzin:  

 

a) Število aktivnih članov (ki so v letu pred razpisom plačali članarino): 

– do 10 članov                                    30 točk 

– 11 do 20 članov                               40 točk 

– 21 do 50 članov                              50 točk 

– 51 do 200 članov                  70 točk 

– 201 do 300 članov                           90 točk 

– nad 300 članov                              100 točk 

 

b) Število let delovanja:  

– nad 2 leti delovanja                         20 točk 

– nad 5 let delovanja                          40 točk 

– nad 10 let delovanja                        80 točk 

 

c) Delovanje podmladka (vsaj 5 članov, mlajših od 24 let)            20 točk 

 

d) Predstavitveni material društva  

 – tiskovina v obsegu vsaj 8 strani: glasilo,  

    bilten, brošura, zbornik... oz. aktivna spletna  

    stran (posodobljena vsaj 6x letno)             15 točk 

 

opomba: Dejavnost društva se ne sofinancira, če društvo za dejavnost že uspešno kandidira na 

kakem drugem razpisu Občine Trzin. 

2. Redna dejavnost društva, kluba, zveze oz. druge organizacije, ki nimajo sedeža v občini 

Trzin:  

 

a) Število aktivnih članov iz občine Trzin (ki so v letu pred razpisom plačali članarino): 

– do 10 članov                                 3 točke 

– 11 do 20 članov                            5 točk 

– 21 do 50 članov                         10 točk 

– nad 50 članov                            15 točk 



 

b) Število let delovanja:  

– nad 2 leti delovanja                         3 točke 

– nad 5 let delovanja                          5 točk 

– nad 10 let delovanja                        10 točk 

 

c) Delovanje podmladka, s tem da je vsaj 5 članov podmladka iz občine Trzin      5 točk 

 

e) Predstavitveni material društva (z aktivno udeležbo članov iz Trzina)  

 – tiskovina v obsegu vsaj 8 strani: glasilo,  

    bilten, brošura, zbornik... oz. aktivna spletna  

    stran (posodobljena vsaj 6x letno)                           10 točk 

 

3. Programi, projekti, aktivnosti, delavnice, razstave, prireditve ipd. društva, kluba, zveze oz. 

druge organizacije s sedežem v občini Trzin:  

 

a) Delavnica za otroke in mladino      

a. 1 delavnica                                20 točk 

(sofinancira se največ 5 delavnic)   

b. Celoletno kontinuirano tedensko  izvajanje istovrstne delavnice  300 točk 

 

b)  Delavnica za starejše (nad 65 let)    

a. 1 delavnica              20 točk 

b. Celoletno kontinuirano tedensko  izvajanje istovrstne delavnice    300 točk 

(sofinancira se največ 5 delavnic) 

c) Izleti za otroke in  mladostnike (največ 5 izletov)           50 točk 

 

d) Izleti in športna rekreacija za starejše (nad 65 let)   

a. Samostojna organizacija izleta     40 točk 

b. Udeležba na srečanju upokojencev                  20 točk 

c. Letni pohodi (vsaj 30 pohodov)   40  točk 

 

e) Počitniško varstvo osnovnošolskih otrok                                         100 točk  

 

f) Organizacija prireditve (okrogla miza, sprevod¸ predavanje, razstava ipd.) 25 točk 

 (sofinancira se največ 5 prireditev)         

  

4.      Kriteriji in merila za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij 

a. Kriteriji in merila se določijo z vsakoletnim javnim razpisom in se delijo ½ sredstev 

na podlagi števila članov in ½ sredstev na podlagi vrednosti njihovih programov.  

b. Ne glede na določbe tega pravilnika lahko župan, na predlog strokovne komisije, 

podrobneje opredeli katere vsebine, vrste programov in projektov so prioritetne. 

5.      Kriterij in merila za sofinanciranje uporabnine oziroma najemnine prostorov potrebnih za 

izvajanje redne dejavnosti in programa organizacij v občini Trzin. 

Sofinancirana sredstva za najem prostorov se med uporabnike razdelijo po deležih na podlagi 

celo letnega napovedanega stroška, katerega se izkazuje s pogodbami o najemu oziroma 

uporabi prostorov v občini Trzin za redno dejavnost in z napovedanimi akcijami (prireditve, 

predavanja, delavnice ipd) društva, ki se bodo izvajale v prostorih z zaračunano najemnino v 

občini Trzin. Sredstva za najem se upravičencem nakažejo na podlagi zahtevka, ki mu je 

priložen račun za najem za izvedbo programa v občini Trzin. 

 



 

9. člen 

 

Občina Trzin bo vsako leto z javnim razpisom razpisala tudi organizacijo in izvedbo tradicionalnih 

turističnih in drugih prireditev v Občini Trzin, kot so na primer Florjanov sejem, predstavitev občine v 

Arboretumu Volčji potok za 1. maj, predstavitev občine na sejmu Turizem in prosti čas, prireditev ob 

svetovnem Dnevu Zemlje ipd., ter višino sredstev za te namene.  

Za sofinanciranje organizacije in izvedbe tradicionalnih turističnih in drugih prireditev v Občini Trzin, 

ki jih bo Občina Trzin skupaj z višino sredstev za te namene razpisala z javnim razpisom, se kot kriterij 

upoštevata obseg in kvaliteta predloženega programa prireditve.  

Izvajalca za posamezno prireditev se izbere na predlog komisije.  

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

10. člen 

 

S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 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. 1/2011). 

11. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporabljati pa se 

začne s 01.01.2012. 

 

 

Pravilnik o spremembah 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. 10/15) vsebuje naslednjo končno 

določilo: 

2. člen 

 

Spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin.  

 

Pravilnik o spremembah 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. 15/16) vsebuje naslednjo končno 

določilo: 

 

4. člen 

 

Spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin.  

 

 


