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Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-
1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US in 14/15 – ZUUJFO) in 9. člena Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) župan Občine Trzin sprejemam 

 
SKLEP 

O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
ZA MANJŠE OBMOČJE ZNOTRAJ ENOTE 

UREJANJA PROSTORA ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV – 
1. del 

 
1. člen 

(vsebina sklepa) 
 
(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega 
prostorskega podrobnega načrta (OPPN) za manjše 
območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 
KRIŽIŠČE JV – 1. del (v nadaljnjem besedilu: OPPN – 
1. del). 
(2) Sklep o začetku priprave OPPN – 1. del vključuje: 

- oceno stanja in razloge za pripravo 
prostorskega akta; 

- območje prostorskega akta; 

- načine pridobitve strokovnih rešitev; 

- roke za pripravo prostorskega akta in njegovih 
posameznih faz; 

- nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice 
za načrtovane prostorske ureditve iz njihove 
pristojnosti ter 

- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 
prostorskega akta. 

 
2. člen 

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN – 1. del) 
 
(1) Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trzin – izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
8/2010, 7/2011, 1/2013, 5/2013, 6/2013 in 3/2016) (v 
nadaljnjem besedilu: OPN Trzin) na območju enote 
urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV določa 
izdelavo OPPN. 
(2) Na podlagi 3. točke 2. člena Pravilnika o vsebini, 
obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) je 
občina pristopila k pripravi OPPN – 1. del. Takšna 
potreba se je izkazala po sprejetju občinskega 
prostorskega načrta, in sicer se je za manjše območje 
znotraj enote urejanja prostora izkazal investicijski 
interes, ki ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami 
prostorskega razvoja občine in ne odstopa od 
prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano 
območje. 
(3) OPPN – 1. del bo zagotovil ustrezno prometno in 
komunalno opremljenost obravnavanega območja in bo 
podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

 

3. člen 
(območje OPPN – 1. del in program) 

 
(1) OPPN – 1. del se izdela za manjše območje znotraj 
enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV, ki je v 
OPN Trzin opredeljeno kot zazidljivo območje za 
katerega je predpisana izdelava OPPN. V naravi 
območje predstavlja nepozidano ravno zemljišče. 
(2) Celotna enota urejanja prostora (v nadaljnjem 
besedilu: EUP) meri cca. 1,6 ha in leži na vzhodnem 
delu območja Občine Trzin ob križišču glavne ceste 
(G2) in Mengeške ceste. Na jugu območje meji na 
regionalno cesto (R2), na zahodu na Mengeško cesto, 
na severu na niz obstoječih objektov ob Mengeški cesti 
in na vzhodu na nezazidljive površine in sicer na 
območje kmetijskih zemljišč (K1). Celotna EUP je 
grafično prikazana v veljavnem prostorskem strateškem 
aktu in OPN Trzin. Skladno z OPN Trzin je celotna 
EUP namenjena centralnim dejavnostim; osrednja 
območja centralnih dejavnosti (CU) in sicer obsega 
naslednje objekte in dejavnosti: 

- Gostilne, restavracije in točilnice 

- Stavbe javne uprave 

- Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 

- Druge upravne in pisarniške stavbe  

- Objekti za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (gasilski dom) 

- Trgovske stavbe 

- Stavbe za druge storitvene dejavnosti 

- Parkirni in garažni objekti 
(3) Z OPPN – 1. del se bo obravnavalo manjše 
območje znotraj EUP ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV, ki meri 
cca. 2000 m2, leži na severo-zahodnem delu EUP in 
obsega zemljišča parc. št. 490/5, 1628/10 in zahodni 
del 1628/2, vse k.o. 1961-Trzin. Območje OPPN – 1. 
del se tekom priprave zaradi kakovostnejše in 
celovitejše ureditve prostora lahko tudi razširi. 
(4) Obravnavano območje se bo prometno 
priključevalo na obstoječo Mengeško cesto (glavna cesta 
2. reda G2). Predvideti je potrebno tudi prometno 
navezavo na južni del EUP, ki se ne bo urejal z OPPN 
– 1. del. 
 

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

 
(1) Pri pripravi OPPN – 1. del je potrebno upoštevati: 

- določila ZPNačrt; 

- veljavne prostorske akte Občine Trzin; 

- podatke o prostoru in obstoječo komunalno 
opremo; 

- Prevero možnosti priključevanja predvidenega 
Centra zaščite in reševanja ter območja OPPN 
na državno cestno omrežje, po recenziji, št. 
projekta 431/2015-1, Trbovlje, maj 2015, 
Pronig d.o.o.; 

- Recenzijsko poročilo, št. revid-410, 30.9.2015, 
Projektivni biro Lunar, d.o.o.; 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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- Načrt gradbenih konstrukcij – načrt cestnega 
priključka, št. projekta: 491/2016, Trbovlje, 
marec 2016, Pronig d.o.o. 

- Natečajno nalogo Dom zaščite in reševanja v 
Trzinu, 12. julij 2016, RB inženiring d.o.o.; 

- Hidrološko hidravlični elaborat za območje 
ST5/1-3, št. elaborata 186, september 2016, 
DHD d.o.o.; 

- rešitev pridobljeno z arhitekturno 
urbanističnim natečajem izvedenem v letu 
2016; 

- Projektno nalogo za Center zaščite in 
reševanja (Občina Trzin 2015); 

- investicijsko namero investitorja; 

- rezultate arhitekturno – urbanističnega 
natečaja z anketnim delom za urbanistično 
zasnovo območja ter projektnim delom za 
izbiro strokovno najprimernejše arhitekturne 
rešitve za novogradnjo objekta Dom zaščite in 
reševanja v Trzinu. 
 

(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN – 1. del 
ugotovi, da je utemeljeno in potrebno izdelati dodatne 
strokovne podlage, se le-te pripravijo med postopkom. 
(3) Na podlagi izdelanih strokovnih podlag in 
usklajenega predloga OPPN – 1. del se izdela program 
komunalnega opremljanja. 
 

5. člen 
(roki za pripravo OPPN – 1. del in njegovih 

posameznih faz) 
 
(1) Postopek za pripravo OPPN – 1. del bo potekal 
skladno z določbami Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-
1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US in 14/15 – ZUUJFO) oziroma veljavno zakonodajo 
in sicer po naslednjem časovnem načrtu: 

- župan sprejme ta sklep; sklep se objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni 
strani www.trzin.si; 

- občinska uprava izvede postopek oddaje 
evidenčnega javnega naročila in izbere 
izdelovalca prostorskega akta; 

- izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi 
osnutek prostorskega akta in ga po potrditvi s 
strani Občine Trzin pošlje nosilcem urejanja 
prostora, da v roku 30 dni podajo svoje 
smernice za načrtovane spremembe; 

- izdelovalec v skladu s smernicami dopolni 
osnutek prostorskega akta; 

- prva obravnava na Občinskem svetu Občine 
Trzin in sprejem dopolnjenega osnutka 
prostorskega akta; 

- sodelovanje javnosti: dopolnjen osnutek 
prostorskega akta se javno razgrne v prostorih 
Občine Trzin za najmanj 30 dni, v tem času se 
organizira javna obravnava prostorskega akta; 

 

 
- Občina preuči pripombe in predloge javnosti 

in župan do njih zavzame stališče, ki ga objavi  
na krajevno običajen način in na svetovnem 
spletu in o njih pisno obvesti lastnike zemljišč; 

- na podlagi sprejetega stališča do pripomb in 
predlogov javnosti izdelovalec pripravi predlog 
prostorskega akta in ga po potrditvi s strani 
Občine Trzin pošlje nosilcem urejanja 
prostora, da v roku 30 dni predložijo mnenja; 

- Občin Trzin predloži Občinskem svetu 
usklajen predlog prostorskega akta v drugo 
obravnavo in sprejem, ki ga ta sprejme z 
odlokom; 

- Občina Trzin objavi sprejet odlok v Uradnem 
vestniku Občine Trzin. 

 
(2) V primeru zahteve po izvedbi postopka CPVO se 
aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze 
izdelave prostorskega akta ter se izvajajo skladno z 
določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o 
prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo 
tudi roki izdelave in sprejema prostorskega akta. 
(3) Postopek priprave se lahko zaradi nepredvidenih 
zunanjih okoliščin spremeni. 
(4) Postopek priprave Programa opremljanja poteka 
vzporedno z zadnjimi fazami priprave OPPN-1. del. 

 
6. člen 

(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in 
mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega 
delovnega področja so: 

- Ministrstvo za okolje in prostor: Direktorat za 
prostor; 

- Ministrstvo za okolje in prostor: Direktorat za 
okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na 
okolje; 

- Ministrstvo za okolje in prostor: Direkcija RS 
za vode, Sektor območja srednje Save; 

- Ministrstvo za infrastrukturo: Direktorat za 
infrastrukturo; 

- Ministrstvo za infrastrukturo: Direktorat za 
promet; 

- Ministrstvo za infrastrukturo: Direktorat za 
energijo; 

- Ministrstvo za obrambo: Uprava RS za zaščito 
in reševanje; 

- Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.; 

- Elektro Ljubljana, d.d., DE LJ okolica; 

- ELES, Elektro Slovenija, d.o.o.; 

- Petrol d.d.; 

- Telekom Slovenije d.d.; 

- Občina Trzin. 
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci 
urejanja prostora, v kolikor se v postopku priprave 
prostorskega akta izkaže, da so njihove smernice in 
mnenja potrebni, oziroma rešitve posegajo v njihovo 
delovno področje. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.trzin.si/
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7. člen 

(obveznosti financiranja) 
 

Sredstva za izdelavo strokovnih rešitev, prostorskega 
akta in programa opremljanja zagotovi Občina Trzin v 
občinskem proračunu za leti 2017 in 2018 na PP 0252. 
Občina Trzin kot pripravljavec prostorskega akta 
zagotovi kadre in sredstva za vodenje postopka izdelave 
prostorskega akta. 
 

8. člen 
(veljavnost sklepa o pričetku postopka) 

 
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in na spletni strani 
Občine Trzin (www.trzin.si), ter začne veljati naslednji 
dan po objavi v uradnem glasilu. 
 
 
Številka: 3500-22/2014       ŽUPAN OBČINE TRZIN 
Datum: 11.11.2016                        Peter Ložar, l.r. 

 

 
 

Občina Trzin na podlagi Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-
UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Letnega 
programa kulture v Občini Trzin za leto 2017 (Uradni 
vestnik OT, št. 13/16), 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. 41010-0003/2016-1 objavlja 
 

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

2017  
 

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

1. Predmet razpisa 
 
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov 
organizacij v občini Trzin za leto 2017 (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,  

- 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 13.12.2017, kar je tudi skrajni 
rok za uveljavljanje zahtevkov. 
 

3. Višina razpoložljivih sredstev 
 

Razpisuje se 10.500,00 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 2017.  
 
 

4. Razpisna področja in merila za izbor 
 
Sredstva v maksimalni višini 10.500,00 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: 
 

http://www.trzin.si/
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- 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. 
 

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. 
 

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. 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 
(Obrazec 4) se predloži finančnemu poročilu.  
 
 

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 četrtka 15.12.2016 v zaprti kuverti s pripisom 
»RAZPIS ZA KULTURO 2017 – 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 
ponedeljek 19.12.2016 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 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 2017. 
 

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: 41010-0003/2016-2          
Datum: 14.11.2016                                     Župan                                                                    
                                              Peter LOŽAR l.r. 
 

 
 

Občina Trzin na podlagi Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-
UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Letnega 
programa kulture v Občini Trzin za leto 2017 (Uradni 
vestnik OT, št. 13/16), 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. 41010-0004/2016-1 objavlja 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PRIREDITEV V OBČINI TRZIN 

ZA LETO 2017 
 

1. Predmet javnega razpisa 
 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin 
za leto 2017 (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 
2017. 
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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,  

- 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 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. 

 
Prijavitelji lahko kandidirajo le s projekti, ki bodo 
realizirani najkasneje do 13.12.2017, 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 27.050,00 EUR. 
 
 

4. Razpisane prireditve Občine Trzin v letu 2017 
in razpisana sredstva za sofinanciranje 

prireditev 
 
1.1 Festival Trznfest (višina razpisanih sredstev 
10.000,00 EUR na proračunski postavki 0255, vključno 
s promocijo festivala). 
Za festival Trznfest se v letu 2017 nameni največ 
10.000,00 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 2017. 
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) – 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 ali juniju 2017. 
 
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 2.750,00 EUR. 
 
1.4.1 – 8.2.2017 – Proslava ob kulturnem prazniku 
(razpisana sredstva 600,00 EUR) 
 
1.4.2 - 26.6.2017 - Dan državnosti (razpisana sredstva 
600,00 EUR) 
 
1.4.3 – 11.3.2017 – 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 2016 – Prireditev za otroke Jesenske 
dobrote in čarovnice (razpisana sredstva 400,00 
EUR), ki naj zajema delavnice za otroke in poslikavo 
obrazov. 
 
1.4.5 – december 2017 - Dobrodelni koncert za šolski 
sklad »Zapojmo in zaigrajmo skupaj« (razpisana 
sredstva 350,00 EUR); Koncert mora biti izveden do 
13.12.2017. 
 
1.4.6 –24.11.2017 Podelitev priznanj za lepo urejeno 
okolico hiše (razpisana sredstva 400,00 EUR). 
 
 
2. Sejmi (skupna višina razpisanih sredstev 6.700,00 

EUR na proračunski postavki 0092) 
 

2.1. Florjanov sejem (višina razpisanih sredstev 
5.500,00 EUR ) 

Dvodnevni sejem naj bo izveden v soboto 6.5. in 
nedeljo 7.5.2017 na igrišču pred OŠ Trzin. Za potrebe 
sejma bo izvajalec v sodelovanju z naročnikom naročil 
prireditveni šotor, oder in ozvočenje.  
 
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. 
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2.3 Predstavitev občine na sejmu »Turizem in 

prosti čas« (višina razpisanih sredstev 400,00 
EUR) Predstavitev Občine s promocijskim 
materialom, ki ga zagotovi Občina in izvajalec 
ter program na stojnici. 
 

2.4 Prednovoletni sejem v Trzinu v višini 
400,00 EUR 

 
3. 5.12.2017 – Miklavževanje višina razpisanih 

sredstev 2.500,00 EUR iz PP 0030, od tega najmanj 
1.500 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.  

 
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), 

- finančni načrt prireditve (Obrazec 3).  
 
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.  
 

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. 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 
(Obrazec 4) se predloži finančnemu poročilu. 
  
 

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 četrtka 15.12.2016 v zaprti kuverti s pripisom 
»RAZPIS ZA IZVAJALCE PRIREDITEV 2017 – 
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 
ponedeljek 19.12.2016 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 2017. 
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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. 
 
 
Številka zadeve: 41010-0004/2016-2  
Datum: 14.11.2016                         Župan  
                                                           Peter LOŽAR l.r. 
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