URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 16/2016, 29.12.2016
Občina Trzin na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP-1 in 15/03 – ZOPA),
Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov
športa v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/11) in
Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2017
(Uradni vestnik OT, št. 15/16) objavlja

b.

9.

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN
ŠPORTNIH PRIREDITEV V OBČINI
TRZIN ZA LETO 2017
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 2017
sofinancirala naslednje vsebine:

Interesna športna vzgoja otrok in mladine

3.

Športna rekreacija:
Sofinancira se 80-urne rekreativne programe
društev. Društvom, ki nastopajo v rekreativnih
tekmovanjih se prizna 50 % dodatek na
dodeljeno število točk.

4.

5.

Sofinanciranje najema športnih površin:
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,
društvom s sedežem zunaj Trzina pa z
nominalnim zneskom 150,00 EUR na ekipo
mlajših selekcij v katerih trenirajo vsaj trije
občani Trzina.

Do sofinanciranja razvojnih in strokovnih nalog ter
najemnin niso upravičeni izvajalci letnega programa
športa, ki dodeljenih sredstev v preteklem letu niso
izkoristili.

A. Programi
1. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta) in
mladine (od 15. do 20. leta), usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
2.

Dejavnost
nabave
in
izdajanja
strokovne literature, drugih športnih
publikacij in promocija športa preko
sofinanciranja vzdrževanja internetnih
strani društva.

Programi, ki so predmet tega razpisa, bodo vrednoteni
na podlagi določil Pravilnika o vrednotenju programov
športa v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/11, v
nadaljevanju Pravilnik).
B. Tradicionalne športne prireditve v Občini Trzin
Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po svoji
vsebini širši (javni) pomen in so organizirane na
območju Občine Trzin. V letu 2017 bo Občina Trzin
sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev:

Šport starejših:
Sofinancira se organizirane 80-urne programe
rekreacije starejših občanov.

Naziv prireditve

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

Proračunska
postavka
0169

Tek Petra Levca
Občinsko prvenstvo
v veleslalomu
Otroška olimpiada
Trzin
Pokal Trzin in Skirca
Borisa Paternosta
Trzin
Šahovski turnir ob
občinskem prazniku

0170
0171

Namenska
sredstva
1.500,00
EUR
1.000,00
EUR
800,00
EUR
2.000,00
EUR

6.

Vrhunski šport v višini 2.000,00 EUR:
Sofinancirajo
se
vrhunski
športniki
svetovnega, mednarodnega in perspektivnega
razreda.

7.

Prireditve športnih društev po lastni
zamisli:
Sofinancira se največ tri športne prireditve
posameznega društva v višini 150,00 EUR na
športno prireditev.

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

8. Razvojne in strokovne naloge v športu, in
sicer:
a. Izobraževanje,
usposabljanje
in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega
proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz 2. člena
Pravilnika kandidirajo naslednji izvajalci športnih
programov:

2.
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-

-

športna društva in klubi s sedežem na
območju Občine Trzin,
športna društva in klubi, ki imajo sedež zunaj
območja občine Trzin, s selekcijo do starosti
18 let v kateri trenirajo vsaj trije občani
Občine Trzina, izključno za sofinanciranje
najemnin športnih objektov,
vrhunski športniki z območja Občine Trzin, ki
lahko kandidirajo za subvencijo Občine Trzin
za stroške vadbe in tekmovanj.
3.

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

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.

Višina razpoložljivih sredstev

Programe od točke 1. do 7. bo občina sofinancirala
skupaj v višini 28.000,00 EUR (PP 0165), od tega za
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu v višini 1.000,00 EUR,
založništvo 500,00 EUR in za vrhunski šport 2.000,00
EUR. Za večje športne prireditve je namenjenih skupaj
5.748,00 EUR na proračunskih postavkah od 0169 do
0173. Za sofinanciranje najema športnih površin je
namenjenih 5.000,00 EUR (PP 0167).
4.

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.

Merila za izbor

Komisija bo programe ocenila po merilih iz Pravilnika o
vrednotenju in sofinanciranju programov športa v
Občini Trzin.
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)

Obrazec Evidenca in ovrednotenje prostovoljskega dela
se predloži finančnemu poročilu v skladu z določili
sklenjene pogodbe med Občino in izvajalcem.
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 30.01.2017 v zaprti kuverti s pripisom »Razpis za
šport 2017 – ne odpiraj!«. Vse prijave prispele po roku,
se bodo štele za prepozne in bodo s sklepom zavržene.

Za ocenjevanje programov športne vzgoje otrok in
mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport bo
komisija uporabila spodnje število točk iz meril.
5.

Upravičenost stroškov

Obvezni sestavni deli prijave

Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila
strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine
Trzin. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma v sredo,
01.02.2017 na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22,
1236 Trzin.

Vsak prijavitelj predloži:
- izpolnjen obrazec Prijava na razpis (Obrazec
1),
- 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).

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.

Za sofinanciranje vrhunskega športa je potrebno
izpolniti le Prijavni obrazec vrhunski šport za leto 2017.
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O izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepom obveščeni v
30 dneh po končanem razpisu. Zoper ta sklep je možen
ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Odločitev župana je dokončna.

Za financiranje ali sofinanciranje svojih programov na
podlagi tega razpisa lahko kandidirajo društva in
organizacije (v nadaljevanju prijavitelji), ki so bili
ustanovljeni in registrirani za opravljanje dejavnosti na
področjih, kot so: reševanje ogroženih ljudi in življenj,
lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav,
izboljšanje socialnega položaja, krepitev zdravja,
preprečevanje
poslabšanja
socialnega
položaja,
preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s
kronično boleznijo in doseganje drugih človekoljubnih
ciljev v skladu s svojimi pravili in programi.

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 2017.
9.

2.

Razpisna dokumentacija in obrazci

Prijavitelj, ki se prijavi na ta razpis mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
- da opravlja eno od dejavnosti in prijavlja
program s področja ene ali več dejavnosti, ki so
navedene oziroma opisane v Pravilniku o
financiranju in sofinanciranju programov za
področje humanitarnih dejavnosti in prireditev
humanitarnih društev in organizacij, ki imajo
sedež ali delujejo na območju Občine Trzin (v
nadaljevanju pravilnik),
- da ima (društvo, zavod, organizacija) sedež v
Občini Trzin ali
- da ima sedež v drugi občini, če je med člani
vsaj 10 občanov Občine Trzin oziroma 5 članov,
če gre za društvo ali organizacijo ene vrste
kroničnih bolnikov ali 1 član, če gre za društvo
ali organizacijo posamezne vrste invalidov, ki
združujejo člane s 100% invalidnostjo
(paraplegiki, slepi in slabovidni, gluhi ipd.) in,
- da je soustanoviteljica zavoda Občina Trzin,
kolikor ima zavod sedež zunaj Občine Trzin,
- da že najmanj leto dni izvaja humanitarno
dejavnost v Občini Trzin,
- da ima zagotovljene temeljne pogoje za
uresničitev prijavljenega programa,
- da ima urejeno dokumentacijo in evidenco o
članstvu, kolikor gre za društvo ali organizacijo,
- da ima urejeno dokumentacijo in evidenco o
svoji dejavnosti,
- da je v preteklih letih izpolnjeval pogodbene
obveznosti, če je bil financiran iz Proračuna
Občine Trzin,
- da izpolnjuje oziroma je pripravljen izpolnjevati
druge pogoje predpisane s pravilnikom.

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: 41010-0006/2016-1
Datum: 29.12.2016

Pogoji za prijavo

ŽUPAN
Peter LOŽAR l.r.


Občina Trzin na podlagi Odloka o spremembah
Proračuna Občine Trzin za leto 2017 (Uradni vestnik
OT, št. 15/16) in Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju humanitarnih dejavnosti in prireditev
humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali
delujejo na območju Občine Trzin (Uradni vestnik OT
št. 1/11, 7/11 in 2/16) objavlja:

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ZA PODROČJE
HUMANITARNIH DEJAVNOSTI
V OBČINI TRZIN ZA LETO 2017
Naziv in sedež naročnika: Občina Trzin, Mengeška
cesta 22, 1236 Trzin.
1. Predmet razpisa

Prijavitelji lahko kandidirajo le s programi oziroma
prireditvami, ki bodo realizirani najkasneje do
13.12.2017, kar je tudi skrajni rok za uveljavljanje
zahtevkov.

Javni razpis za financiranje in sofinanciranje programov
na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za
leto 2017 je namenjen društvom in organizacijam, ki
samostojno ali v sodelovanju s pristojnimi službami ali
javnimi zavodi v skladu z načeli prostovoljstva
opravljajo humanitarne dejavnosti na območju Občine
Trzin (v nadaljevanju občina) in v korist občanov
občine in vključujejo prostovoljce iz občine kot svoje
člane.

3.

Višina razpoložljivih sredstev

Razpisuje se skupno 6.500,00 EUR, sredstva so za leto
2017 zagotovljena na proračunski postavki PP 0250.
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4.

Razpisna področja in merila za izbor

Vse prijave prispele po roku, se bodo štele za prepozne
in bodo s sklepom zavržene.

Razpisna področja, v katera naj sodijo programi, za
sofinanciranje katerih se prijavitelji lahko prijavijo v letu
2017 za vsako področje posebej, so navedena in opisana
v 2., 3., 4., 5. in 6. členu pravilnika, ki je del razpisne
dokumentacije.

Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila
strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine
Trzin. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma v sredo,
01.02.2017 na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22,
1236 Trzin.

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 8. členom Pravilnika.
5.

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.

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.
6.

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 izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepom obveščeni v
30 dneh po končanem razpisu. Zoper ta sklep je možen
ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Odločitev župana je dokončna.

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.

Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o
sofinanciranju, v katerih bodo podrobneje opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
8.

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

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
se predloži finančnemu poročilu.
7.

Terminski plan porabe sredstev

Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka zadeve: 41010-0007/2016-1
Datum: 29.12.2016

ŽUPAN
Peter LOŽAR l.r.
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Prijave na razpis morajo biti oddane na vložišče Občine
Trzin v času uradnih ur oziroma poslane priporočeno
do 30.1.2017 v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS
HUMANITARNE DEJAVNOSTI 2017 – ne
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