
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  
Številka zadeve: 9000-0007/2015- 
Datum: 16.12.2015 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 
64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 10. redni seji dne 16. 
decembra 2015 sprejel 
 

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 
 
 

1. člen 
8. člen se deloma črta in deloma spremeni, tako da se  glasi: 
 

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 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
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


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     10 točk   
b. 2-5 istovrstnih delavnic                20  točk 
c. celoletno izvajanje istovrstne delavnice 
 ( nad 30 delavnic)   200 točk 

b) Delavnica za odrasle     
a. 1 delavnica     5 točk 
b. 2-5 istovrstnih delavnic               10 točk 
c. celoletno izvajanje istovrstne delavnice 

 ( nad 30 delavnic)   100 točk 
c) c) Delavnica za starejše (nad 65 let)    

a. 1 delavnica                     10 točk 
b. 2-5 istovrstnih delavnic                  20 točk 
c. celoletno izvajanje istovrstne delavnice 

 ( nad 30 delavnic)                   200 točk 
 
Opomba: delavnica za odrasle (točka c) se  sofinancira samo pod pogojem, da udeleženci delavnice  
oz. organizator za izvedbo delavnice zagotovi minimalno 50% sredstev z lastno udeležbo oz. lastnih 
sredstev. 
 

d) Izleti za otroke in  mladostnike  
a. Samostojna organizacija                 40 točk 
b. Organizacija v sodelovanju z drugim društvom 10 točk 
 

 
e) Izleti in športna rekreacija za starejše   

a. Samostojna organizacija izleta     10 točk 
b. Udeležba na srečanju upokojencev   10 točk 
c. Letni pohodi (vsaj 30 pohodov)   40  točk 
d. Udeležba na prvenstvu     10  točk 
e. Športno srečanje     10 točk 



 
f) Samostojni projekt (ki vključuje različne aktivnosti: izlet, delavnice, razstava,  

 predavanja ipd.):  
a. Število udeležencev:  
število udeležencev do vključno 10    5 točk 
število udeležencev do vključno 20    10 točk 
število udeležencev nad 20     15 točk 
 
b. Število različnih aktivnosti:  
2 – 3      10 točk 
4 – 5      15 točk 
6 – 7       20 točk 
8 – 9       25 točk 
10 – 20        40 točk 
21 – 30        50 točk 
nad 30      60 točk 
 
Opomba: projekti, kot so počitniško varstvo, počitniške delavnice in podobno, se 
sofinancirajo samo pod pogojem, da organizator za izvedbo projekta zagotovi minimalno 
50% lastnih sredstev.  

 
g) Seminarji, predavanja                     5 točk 

 
h) Organizacija prireditve (okrogla miza, sprevod ipd.) 

a. število obiskovalcev do vključno 10    5 točk 
b. število obiskovalcev do vključno 20    10 točk 
c. število obiskovalcev do vključno 50    20 točk 
d. število obiskovalcev od 50 do vključno 100   25 točk 
e. število obiskovalcev nad 100    30 točk 

 
i) Organizacija prireditve v sodelovanju z drugim društvom, klubom, zvezo oz. drugo 

organizacijo (okrogla miza, sprevod ipd.) 
a. število obiskovalcev do vključno 10    2,5 točke 
b. število obiskovalcev do vključno 20    5 točk 
c. število obiskovalcev do vključno 50    10 točk 
d. število obiskovalcev od 50 do vključno 100   12,5 točk 
e. število obiskovalcev nad 100    15 točk 

 
2. člen  

 
Spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 10-11/2015     
 
 
                                                                                                                          župan: 
                                                                                                                      Peter Ložar 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 10/2015, z dne 17.12.2015, 

- arhiv, tu (2 x) 


