URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 1/2021, 4. 1. 2021
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list
RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 –
ZNOrg in 92/20), 3., 6. in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11
– ORZGJS40) in 8. člena Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik, št. 8/20) je Občinski svet Občine Trzin na 16.
redni seji dne 16. decembra 2020 sprejel

–

druge naloge, določene z zakonom o zaščiti
živali ter podzakonskimi predpisi, ki
podrobneje urejajo zaščito živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen

Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega
odloka obsega območje Občine Trzin.

ODLOK
o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju Občine
Trzin

IV. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA ZAPUŠČENIH
ŽIVALI
4. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.

1. člen
Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem
odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem
v tem odloku.

Oskrbo zapuščenih živali na območju Občine Trzin se
zagotavlja kot obvezno javno službo s podelitvijo
koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Trzin izbrala
v skladu z določili tega odloka.

Koncesija se podeli za obdobje petih let.

S tem odlokom se določi predmet, območje in način
opravljanja javne službe, postopek javnega razpisa in
izbire koncesionarja, pogoji opravljanja javne službe,
pričetek, čas trajanja in prenehanje koncesijskega
razmerja, viri in način financiranja javne službe,
postopek imenovanja predstavnika občine v svet
zavetišča ter nadzor nad izvajanjem javne službe.

V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE
KONCESIONARJA
5. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere
na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev
koncesije se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s
sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za
pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo
predsednik in dva člana.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z
zakonom ki ureje zaščito živali, obsega:
–
–
–
–
–

6. člen

sprejem prijav o zapuščenih živalih,
zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči
zapuščenim živalim,
zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in
oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,

Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:

skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma
prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
zagotavljanje označevanja in registracije
zapuščenih živali v skladu s predpisi,

–
–

predmetu in območju koncesije,
začetku in času trajanja koncesije,

–

pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,

–

obveznih sestavinah prijave na razpis,

–

strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki
morajo biti predložena za ugotavljanje
usposobljenosti prijavitelja,
merilih, ki bodo vplivala na izbor
koncesionarja,

–
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roku in načinu predložitve prijav,

–

roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izboru koncesionarja,

11. člen
Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska
pogodba, s katero pogodbeni stranki podrobneje
opredelita koncesijsko razmerje.

–

odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih
informacij med razpisom.
V javnem razpisu se lahko podrobneje opredelijo
sestavine iz prejšnjega odstavka tega člena.

Koncesijsko pogodbo pošlje občinska uprava v podpis
izbranemu prijavitelju takoj po pravnomočnosti aktov
iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko
pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca
od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa
mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od
sklenitve koncesijske pogodbe.

7. člen
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v
Uradnem vestniku Občine Trzin v roku 60 dni od
začetka veljavnosti tega odloka.

12. člen

Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena
popolna prijava. Kot popolna prijava se šteje prijava,
ki je formalno popolna, pravilna, pravočasna,
primerna in sprejemljiva.

Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene
koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.

Če javni razpis ne uspe, se ponovi, in sicer najkasneje
v 60 dneh po zaključku neuspelega razpisa.

VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
13. člen

8. člen

Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje
pogoje:

Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merilo
upošteva:


ponujena cena prijavitelja,





dosedanje izkušnje prijavitelja, kjer izkaže
strokovno organizacijsko in finančno
usposobljenost.

da je fizična ali pravna oseba, registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,



izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon
o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki
podrobneje urejajo zaščito živali,



da ima poravnane davke in prispevke,

9. člen



Komisija pregleda in oceni prijave na razpis.
Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso formalno
popolne, se pozove k dopolnitvi.

da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali likvidacije,



da izkaže kadrovsko in organizacijsko
sposobnost za izvajanje koncesije,

10. člen



da izkaže finančno sposobnost,



da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov
in zadostnim obsegom potrebnih delovnih
sredstev,



da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni
program zavetišča,



da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je
predmet koncesije,



da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z
opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem
koncesije lahko povzročil tretji osebi,

Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi
predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja
odloči z odločbo župan.
Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile
dopolnjene in prijave, ki niso prispele pravočasno,
občinska uprava s sklepom zavrže.
Zoper sklep in odločbo iz prejšnjih odstavkov tega
člena je v roku 15 dni od vročitve, dovoljena pritožba
na župana Občine Trzin.
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Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko
pogodbo.

da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje
vsebovane v javnem razpisu.

Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za
podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo
ostalo dejavnost v skladu z določili zakona o
gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih
družbah.

14. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih
ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico
zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so
nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih
okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo
silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno
obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v
pogojih nastale višje sile.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
19. člen
Zavetišče ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo
zavetišča in opravlja druge naloge, določene s predpisi
o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju
zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki
svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu
in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.

V svet zavetišča je imenovan tudi predstavnik občine
oziroma predstavnik več lokalnih skupnosti, katerih
območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče.

15. člen

Predstavnika Občine Trzin imenuje v svet zavetišča
občinski svet na predlog župana.

Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi
koncesijske
pogodbe
skleniti
zavarovanje
odgovornosti:

20. člen

–

za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali
nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem javne službe povzročijo pri njem
zaposlene osebe uporabnikom ali drugim
osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je
zavarovanje sklenjeno v korist Občine Trzin.

Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem
javne službe. Nadzor opravlja koncedent oz. njegova
pooblaščena oseba. Koncesionar mora kadarkoli med
delovnim časom posredovati informacije o poslovanju
in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne
knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega
izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora
praviloma le v poslovnem času koncesionarja.
Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom
koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga
podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.

16. člen
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo
nepretrgoma ter skladno z veljavnimi prepisi, ki
urejajo zaščito živali.

Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o
poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno
tajnost.

VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
17. člen

Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in
službe.

Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se
zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
18. člen
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je
cenik storitev oskrbe zapuščenih živali.
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IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

X. KONČNA DOLOČBA

21. člen

25. člen

Koncesijsko razmerje preneha:


s pretekom časa, za katerega je bilo
sklenjeno,



s sporazumom občine in koncesionarja,



v primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe,
ki je pridobila koncesijo, oziroma z izbrisom
fizične osebe iz ustreznega registra,



z odpovedjo,



z odvzemom.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Trzin.
Številka: 344-0002/2020-1
Datum: 16. 12. 2020

Župan Občine Trzin
Peter LOŽAR, l. r.


Občina Trzin na podlagi sklepa o začetku postopka št.
410-0020/2020-1 objavlja
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH
PROGRAMOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ V OBČINI
TRZIN ZA LETO 2021

22. člen
Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom
razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru
mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do
izbora novega koncesionarja.

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

23. člen

1.

Koncesionar
lahko
samo
zaradi
izjemnih,
nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov
ne more več izvajati javne službe odstopi od pogodbe,
pri čemer odstop prične učinkovati po preteku
šestmesečnega roka od prejema izjave koncesionarja
pri koncedentu.

Predmet razpisa

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov
organizacij v občini Trzin za leto 2021 (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.

24. člen
2.

Občinska uprava lahko z odločbo odvzame koncesijo,
če:


koncesionar v dogovorjenem
podpisal koncesijske pogodbe,



koncesionar ne opravlja javne službe v skladu
s predpisi, tem odlokom in koncesijsko
pogodbo,



če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za
opravljanje javne službe skladno z veljavno
zakonodajo.

roku

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,

ni

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v
roku 15 dni od vročitve, dovoljena pritožba na župana
Občine Trzin.
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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 13.12.2021, kar je tudi skrajni
rok za uveljavljanje zahtevkov.
3.

5.

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.

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.

Višina razpoložljivih sredstev

Razpisuje se 13.500,00 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 2021.
4.

Obvezni sestavni deli prijave

Razpisna področja in merila za izbor

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,

Sredstva v maksimalni višini 13.500,00 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.
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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 do maksimalno 10%
dodeljenih sredstev (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.

-

-

-

-

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.

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.

8.

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti
porabljena v letu 2021.
Prijavitelji lahko kandidirajo le s programi oz.
prireditvami, ki bodo realizirani najkasneje do
13.12.2021, kar je tudi skrajni rok za uveljavljanje
zahtevkov.
9.

7.

Terminski plan porabe sredstev

Razpisna dokumentacija in obrazci

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

Prijave na razpis morajo biti oddane na vložišče
Občine Trzin v času uradnih ur oziroma poslane
priporočeno do 25.1.2021 v zaprti kuverti s pripisom
»RAZPIS ZA KULTURO 2021 – ne odpiraj«. Vse prijave
prispele po roku, se bodo štele za prepozne in bodo s
sklepom zavržene.

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

Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila
strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine
Trzin. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma v
27.1.2021 na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22,
1236 Trzin.

Številka: 410-0020/2020-2
Datum: 4. 1. 2021
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Župan Občine Trzin
Peter LOŽAR, l. r.

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 1/2021, 4. 1. 2021
Občina Trzin na podlagi sklepa o začetku postopka št.
410-0021/2020 -1 objavlja

Sofinancira se strokovni kader za 80 urne programe
športne vzgoje.

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA IN ŠPORTNIH PRIREDITEV V
OBČINI TRZIN ZA LETO 2021

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.

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

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.

Predmet razpisa in razpisna področja

Občina Trzin bo iz sredstev proračuna v letu 2021
sofinancirala naslednje vsebine:

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

Programi športne vzgoje otrok – Proračunska
postavka 0175 (skupaj 11.500,00 EUR)

B.
A.

Športna vzgoja otrok, ki jo izvaja OŠ Trzin:

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:

Prostočasna športna vzgoja otrok
mladine s posebnimi potrebami:

in

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.

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.

Za otroka s posebnimi potrebami se izvajalca
prilagojenega programa sofinancira do največ 200,00
EUR v letu na otroka.

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok od
6. do 15. leta:

Športni programi društev - Proračunska postavka
0165 (skupaj 29.000,00 EUR)

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.

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.

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.

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.

1.2.3. Drugi 80 urni programi.
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E.

Športna rekreacija:

J.

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.

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 se bodo
razdelila med vrhunske športnike, in sicer 2.000,00
EUR na posameznega vrhunskega športnika.

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:

Sofinanciranje najema športnih površin Proračunska postavka 0167 (skupaj 5.000,00 EUR)

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

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.

Razvojne in strokovne naloge v športu, in
sicer:

Izobraževanje, usposabljanje
strokovnih kadrov v športu.

in

izpopolnjevanje

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

Do sofinanciranja najemnin niso upravičeni izvajalci
letnega programa športa, ki dodeljenih sredstev v
preteklem letu niso izkoristili vsaj 80% dodeljenih
sredstev.

Vrhunski šport - Proračunska postavka 0322 (skupaj
8.000,00 EUR)
I.

Vrhunski šport:

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

Perspektivni šport predstavlja programe priprav in
tekmovanj kategoriziranih športnikov mladincev ali
kadetov usmerjenih v doseganje vrhunskih rezultatov
na mednarodni ravni.

Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po svoji
vsebini širši (javni) pomen in so organizirane na
območju Občine Trzin. V letu 2021 bo Občina Trzin
sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev:

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, vendar le v kolikor sredstva s te
proračunske postavke ne bodo v celoti razdeljena med
vrhunske športnike.
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Naziv prireditve
Tek Petra Levca
Občinsko prvenstvo
v veleslalomu
Otroška olimpijada
Trzin
Pokal Trzin in Skirca
Borisa Paternosta
Trzin
Šahovski turnir ob
občinskem
prazniku

Proračunska
postavka
0169
0170

Namenska
sredstva
2.000,00 EUR
1.000,00 EUR

0171

800,00 EUR

0172

2.000,00 EUR

-

-

-

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,
- 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.

-

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 29.000,00 EUR (PP 0165), od tega za
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu v višini 1.000,00 EUR, in za
vrhunski šport 8.000,00 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 15/20) in v skladu z
Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 –
ZNOrg).

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,
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Sredstva za sofinanciranje objekta, uporabnine
oziroma najemnine se razdelijo na podlagi
napovedanega
celoletnega
stroška
najema
posameznega uporabnika.

Za sofinanciranje vrhunskega športa je potrebno
predložiti:
- izpolnjen Obrazec »Prijava na razpis-vrhunski
šport Trzin 2021«
- potrdilo o kategorizaciji po OKS-ZŠZ veljavno
v času razpisa,
- izkazano članstvo (za leto 2021) 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.

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.

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.
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,

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

5.

Upravičenost stroškov

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.
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-

-

-

-

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 v maksimalnem deležu
20% dodeljenih sredstev (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.

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 2021.

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.

Prijavitelji lahko kandidirajo le s programi oz.
prireditvami, ki bodo realizirani najkasneje do
13.12.2021, 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, višji svetovalec za družbene dejavnosti
(matjaz.erculj@trzin.si ali na 01 564 45 44).

7. Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav

10. Končna določba

Prijave na razpis morajo biti oddane na vložišče
Občine Trzin v času uradnih ur oziroma poslane
priporočeno do 25.1.2021 v zaprti kuverti s pripisom
»Razpis za šport 2021 – ne odpiraj!«. Vse prijave
prispele po roku, se bodo štele za prepozne in bodo s
sklepom zavržene.

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

Številka: 410-0021/2020-2
Datum: 4. 1. 2021

Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila
strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine
Trzin. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma
27.1.2021 na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22,
1236 Trzin.
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Peter LOŽAR, l. r.

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 1/2021, 4. 1. 2021
Občina Trzin na podlagi sklepa o začetku postopka št.
410-0022/2020-1 objavlja

3. Višina razpoložljivih sredstev
Skupni znesek razpisanih sredstev, ki so zagotovljena
na postavkah 0255, 0026, 0030 in 0092 je 31.000,00
EUR.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V
OBČINI TRZIN ZA LETO 2021
1.

Predmet javnega razpisa

4. Razpisane prireditve Občine Trzin v letu 2021 in
razpisana sredstva za sofinanciranje prireditev

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Trzin
za leto 2021 (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
2021.

1.1 Festival Trznfest (razpisana sredstva 11.000,00
EUR iz proračunske postavke 0255, vključno s
promocijo festivala):
Za festival Trznfest se v letu 2021 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 2021. 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.

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.

1.2 Folklorni festival (razpisana sredstva 4.000,00
EUR iz proračunske postavke 0255, vključno z
načrtovanjem programa, organizacijo, promocijo in
oglaševanjem festivala):
Prijavi mora biti obvezno priložen okvirni program
festivala in okvirni seznam nastopajočih folklornih
skupin, ter datum in mesto prireditve, v maju 2021.
1.3 Kulturno literarni večeri (razpisana sredstva
600,00 EUR iz proračunske postavke 0255, vključno z
načrtovanjem programa organizacijo, promocijo in
oglaševanjem):
Sofinanciranje izbranih literarnih večerov v višini
največ 100,00 EUR za posamezni večer, največ 6
večerov v letu.

2. 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 iz proračunske postavke 0026:
2.1 – 20.2.2021 - Pustna povorka (razpisana sredstva
400,00 EUR)
Sredstva so namenjena za izvedbo pustne povorke s
programom ob zaključku povorke.

Prijavitelji lahko kandidirajo le s projekti, ki bodo
realizirani najkasneje do 14.12.2021, kar je tudi skrajni
rok za uveljavljanje zahtevkov.
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2.2 - 7.3.2021 - Prireditev ob dnevu žena (razpisana
sredstva 400,00 EUR)
Izvajalec poskrbi za kulturni program in obdaritev
žena.

Predstavitev Občine s promocijskim materialom, ki ga
zagotovi Občina in izvajalec, ter program na stojnici.
4.1 - Miklavževanje (razpisana sredstva 2.700,00 EUR
iz proračunske postavke 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.

2.3 – 15.5.2021 - Akademija ob občinskem prazniku
(razpisana sredstva 700,00 EUR)
Sredstva so namenjena za izvedbo kulturnega
programa.
2.4 – maj 2021 - Trzinka poje (razpisana sredstva
600,00 EUR)
Sredstva so namenjena za organizacijo prireditve,
vključno z vabili in programom.

4.2 – Prednovoletno Srečanje starostnikov (razpisana
sredstva 600,00 EUR iz proračunske postavke 030)
Sredstva so namenjena za izvedbo kulturnega
programa.

2.5 – 11.3.2021 - Gregorjevo – spuščanje ladjic
(razpisana sredstva 400,00 EUR)
Sredstva so namenjena za zabavno-kulturni program
za otroke, varno spuščanje ladjic v Pšato ter za
odstranitev ladjic iz Pšate.

4.3 - Prednovoletni sejem v Trzinu (razpisana sredstva
300,00 EUR iz proračunske postavke 0030)
Prijavitelj zagotovi 10 prodajalcev z izdelki primernimi
časom. Občina poleg sredstev zagotovi še stojnice.

2.6 – oktober 2021 - Veliki čarovniški žur (razpisana
sredstva 400,00 EUR)
Sredstva so namenjena za izvedbo delavnice za otroke
in poslikavo obrazov.

Prijava za posamezno izvedbo prireditve mora
obvezno vsebovati opis programa.

2.7 – december 2021 - Dobrodelni koncert za šolski
sklad »Zapojmo in zaigrajmo skupaj« (razpisana
sredstva 400,00 EUR)
Koncert mora biti izveden do 14.12.2021.

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).

5. Obvezni sestavni deli prijave

3.1 - Trzinski sejem (razpisana sredstva 5.500,00 EUR
iz proračunske postavke 092)
Sejem naj bo izveden na parkirišču pred OŠ Trzin, za
datum se dogovori z Občino Trzin. Prijavitelj bo
poskrbel za prireditveni šotor, oder in ozvočenje,
dogovor z gostincem, glasbenimi skupinami in
zagotovil vsaj 20 razstavljalcev oziroma prodajalcev.
Občina poleg sredstev zagotovi še 20 stojnic.

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.

3.2 - 31. Florjanova nedelja (razpisana sredstva
2.500,00 EUR iz proračunske postavke 092)
Prireditev sestavlja gasilska povorka v spremljavi
godbe, ki se zaključi na prireditvenem prostoru z mašo
in pogostitvijo. Za datum se dogovori z Občino Trzin.
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov
prireditvenega prostora in programa.
3.3 - Predstavitev občine v Arboretumu Volčji potok
za 1. maj (razpisana sredstva 500,00 EUR iz
proračunske postavke 092)
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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 do maksimalno 10%
dodeljenih sredstev (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.

Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila
strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine
Trzin. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma
27.1.2021 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.

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 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.

Sofinancirani 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.

7. Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav
9. Terminski plan porabe sredstev
Prijave na razpis morajo biti oddane na vložišče
Občine Trzin v času uradnih ur oziroma poslane
priporočeno do 25.1.2021 v zaprti kuverti s pripisom
»RAZPIS ZA IZVAJALCE PRIREDITEV 2021 – ne
odpiraj«. Vse prijave prispele po roku, se bodo štele
za prepozne in bodo s sklepom zavržene.

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti
porabljena v letu 2021.
Prijavitelji lahko kandidirajo le s prireditvami, ki bodo
realizirane najkasneje do 14.12.2021, kar je tudi
skrajni rok za uveljavljanje zahtevkov.
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10. Razpisna dokumentacija in obrazci

2.

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

Prijavitelji, ki se prijavijo na ta razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Trzin ali
- imajo sedež v drugi občini, če je med člani
vsaj 10 članov s stalnim prebivališčem v
občini Trzin oziroma 5 članov, če gre za
društvo ali organizacijo ene vrste kroničnih
bolnikov ali 1 člana, če gre za društvo ali
organizacijo posamezne vrste invalidov, ki
združujejo člane s 100% invalidnostjo
(paraplegiki, slepi in slabovidni, gluhi ipd.),
- so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
- imajo humanitarno dejavnost ali dejavnosti
socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih
ali imajo status humanitarne organizacije, ki
deluje v javnem interesu,
- prijavijo programe oz. projekte, ki so
predmet razpisa in izpolnjujejo pogoje po
tem pravilniku,
- delujejo že najmanj eno leto,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo
dokumentacijo, kot to določa zakon o
društvih,
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
- so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene
obveznosti, če so bili financiran iz Proračuna
Občine Trzin,
- izpolnjujejo druge pogoje predpisane s
pravilnikom.

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

Številka: 410-0022/2020-2
Datum: 4. 1. 2021

Župan Občine Trzin
Peter LOŽAR, l. r.


Občina Trzin na podlagi Odloka o Proračunu Občine
Trzin za leto 2021 (Uradni vestnik OT, št. 11/19) in
Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih dejavnosti v
Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 8/17) objavlja
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH
DEJAVNOSTI
V OBČINI TRZIN ZA LETO 2021
Naziv in sedež naročnika: Občina Trzin, Mengeška
cesta 22, 1236 Trzin.
1.

Pogoji za prijavo

Predmet razpisa
Prijavitelji lahko kandidirajo le s programi oziroma
prireditvami, ki bodo realizirani najkasneje do 14. 12.
2021, kar je tudi skrajni rok za uveljavljanje zahtevkov.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju
humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2021 je
namenjen društvom in drugim neprofitnim
organizacijam, ki v skladu z načeli prostovoljstva
opravljajo humanitarne dejavnosti na območju občine
Trzin in v korist občanov ter vključujejo prostovoljce iz
občine kot svoje člane. Za sofinanciranje 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.

3.

Višina razpoložljivih sredstev

Razpisuje se skupno 8.000,00 EUR. Sredstva so za leto
2021 zagotovljena na proračunski postavki PP 0250.

4.

Razpisna področja in merila za izbor

Razpisna področja v katera naj sodijo programi, ki jih
prijavitelji lahko prijavijo v letu 2021, so navedena in
opisana v 2.-6. členu Pravilnika o sofinanciranju
humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin (v nadaljevanju
Pravilnik), ki je del razpisne dokumentacije.
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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.

7.

Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav

Prijave na razpis morajo prispeti na vložišče Občine
Trzin do 1. 2. 2021 v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS
HUMANITARNE DEJAVNOSTI 2021 – ne odpiraj«. Vse
prijave prispele po roku, se bodo štele za prepozne in
bodo s sklepom zavržene.

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),
- seznam članov društva (za društva, ki imajo
sedež v drugi občini pa seznam članov s
stalnim prebivališčem v občini Trzin) in
- ostale priloge, s katerimi izkažejo
izpolnjevanje pogojev za prijavo (glej 2. točko
razpisa).

Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila
strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine
Trzin. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma v sredo
3.2.2021 na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22,
1236 Trzin.

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

O izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepom obveščeni v
30 dneh po končanem razpisu. Zoper ta sklep je
možen ugovor o katerem odloča župan Občine Trzin,
ki je organ odločanja na drugi stopnji.

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, pozvala, da prijave v
roku osmih (8) dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji kljub pozivu ne dopolnijo, se zavržejo.

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

Stroški in izdatki so upravičeni, če:
- so s projektom/programom neposredno
povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in
so v skladu s cilji projekta/programa,
- 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.

8.

Terminski plan porabe sredstev

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti
porabljena v letu 2021.
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 oddelek za družbene dejavnosti
Občine Trzin (info@trzin.si ali na 01 564 45 44).

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.

10. Končna določba
Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in na spletni strani Občine Trzin.
Številka: 410-0023/2020-2
Datum: 4. 1. 2021
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Peter LOŽAR, l. r.

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 1/2021, 4. 1. 2021
Občina Trzin na podlagi Odloka o Proračunu Občine
Trzin za leto 2021 (Uradni vestnik OT, št. 11/19) in
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. 8/11, 10/15, 15/16
in 13/19 ) objavlja

Prijavitelji kandidirajo tako, da napovejo celoletni
predvideni strošek najemnine za prostore v lasti
Občine Trzin, ki jih potrebujejo za izvajanje
napovedanih aktivnosti in predložijo ustrezno
pogodbo o najemu za tekoče leto.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
NAJEMNIN PROSTOROV OBČINE TRZIN ZA LETO
2021

Razpisana sredstva v višini 1.500,00 EUR so
zagotovljena na proračunski postavki 0249, in sicer za
namen sofinanciranja najemnin prostorov Občine
Trzin, kjer društva izvajajo programe.

3.

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

4.

Predmet razpisa

Merila za sofinanciranje najemnin

Sredstva za najem prostorov Občine Trzin se med
upravičene prijavitelje razdelijo po deležih, v razmerju
glede na predviden celoletni strošek najema. Sredstva
za najem se upravičencem nakažejo na podlagi
zahtevka, ki mu je priložen račun za najem prostorov
Občine Trzin. Zahtevek za izplačilo sredstev v letu
2021 je potrebo predložiti najkasneje do 14. 12. 2021.

S tem razpisom se zagotavlja sofinanciranje
najemnine oziroma uporabnine prostorov v katerih
društva oziroma organizacije izvajajo napovedane
aktivnosti in so v lasti Občine Trzin.
2.

Višina razpoložljivih sredstev

Pogoji za prijavo
5.

Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po
tem razpisu so društva, klubi, zveze in druge
organizacije:
– 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,
– ki opravljajo neprofitno dejavnost,
– imajo za tekoče leto za uporabo prostorov v
lasti Občine Trzin sklenjeno pogodbo in
– niso prejeli finančnih sredstev s strani Občine
Trzin za sofinanciranje najemnine in ne bodo
kandidirali na ostalih razpisih Občine Trzin za
isti namen v letu 2021.

Obvezni sestavni deli prijave

Vsak prijavitelj predloži:
- izpolnjen obrazec Prijava na razpis (Obrazec
1),
- kopijo pogodbe o najemu prostorov Občine
Trzin za leto 2021.
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.

Pod druge organizacije spadajo prostovoljna
združenja občanov na podlagi članstva (npr.
združenja, asociacije, zveze in zasebni zavodi), ne
spadajo pa javni zavodi, samozaposleni, samostojni
podjetniki ipd.
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7.



Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav

Občina Trzin na podlagi Odloka o Proračunu Občine
Trzin za leto 2021 (Uradni vestnik OT, št. 11/19) in
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. 8/11, 10/15, 15/16
in 13/19) objavlja:

Prijave na razpis morajo prispeti na vložišče Občine
Trzin do 25. 1. 2021 v zaprti kuverti s pripisom
»RAZPIS NAJEMNINE 2021 – ne odpiraj«. Vse prijave
prispele po tem 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 sredo
27. 1. 2021, na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta
22, 1236 Trzin.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
DRUŠTEV, KLUBOV, ZVEZ IN DRUGIH ORGANIZACIJ
ZUNAJ PODROČIJ KULTURE, ŠPORTA IN
HUMANITARNIH DEJAVNOSTI
V OBČINI TRZIN ZA LETO 2021

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
programov in prireditev društev, klubov, zvez in
drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in
humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin, pozvala, da
prijave v roku osmih (8) dni dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji kljub pozivu ne dopolnijo, se
zavržejo.

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

Javni razpis za sofinanciranje programov društev,
klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij
kulture, šport in humanitarnih dejavnosti v občini
Trzin za leto 2021 (v nadaljevanju razpis) je namenjen
sofinanciranju dejavnosti in programov organizacij
zunaj navedenih področij, ki imajo sedež v občini Trzin
in delujejo na območju občine Trzin.

O izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepom obveščeni v
30 dneh po končanem razpisu. Zoper ta sklep je
možen ugovor o katerem odloča župan Občine Trzin,
ki je organ odločanja na drugi stopnji.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o
sofinanciranju, v katerih bodo podrobneje
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

2.
8.

Pogoji za prijavo

Terminski plan porabe sredstev
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po
tem razpisu so društva, klubi, zveze in druge
organizacije (upokojenska, turistična, mladinska,
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.

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti
porabljena v letu 2021.
9.

Predmet razpisa

Razpisna dokumentacija in obrazci

Vsi dokumenti in predloge obrazcev bodo objavljeni
na spletni strani Občine Trzin. Za informacije v zvezi z
razpisom je pristojen oddelek za družbene dejavnosti
Občine Trzin (info@trzin.si ali na 01 564 45 44).
10. Končna določba
Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in na spletni strani Občine Trzin.
Številka: 410-0024/2020-2
Datum: 4. 1. 2021

Župan Občine Trzin
Peter LOŽAR, l. r.
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Pod druge organizacije spadajo prostovoljna
združenja občanov na podlagi članstva (npr.
združenja, asociacije, zveze, zasebni zavodi ipd.), ne
spadajo pa javni zavodi, samozaposleni, samostojni
podjetniki ipd.

Vsem upravičenim prijaviteljem, ki kandidirajo za
razpisana sredstva in izpolnjujejo razpisne pogoje se
vloge ovrednotijo na podlagi meril iz Pravilnika. Višina
sofinanciranja posameznega programa se določi v
skladu z 8. členom Pravilnika.

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.

4.1. Kriteriji za sofinanciranje programov veteranskih
in domoljubnih organizacij:
Kriterij
Število točk
1.
Organizacija s sedežem v
50
Trzinu
2. Število članov s stalnim prebivališčem
v Občini Trzin
- do 30 članov
10

Prijavitelji lahko kandidirajo le s programi oziroma
prireditvami, ki bodo realizirani najkasneje do
13.12.2021, kar je tudi skrajni rok za uveljavljanje
zahtevkov.
3.

Višina razpoložljivih sredstev

Razpisuje se skupno 15.500,00 EUR, sredstva so
zagotovljena na proračunski postavki PP 0249. Del
sredstev v višini 3.000,00 EUR je namenjenih za
sofinanciranje veteranskih in domoljubnih organizacij
ter preostali del v višini 12.500,00 EUR za programe
društev in drugih organizacij, ki izpolnjujejo razpisne
pogoje.
4.

- nad 30 članov

50

3. Organizacija prireditve
občinskega pomena v Občini Trzin
(spominske svečanosti, proslave,
itd.)
- Število obiskovalcev

15

-

Čas trajanja v Trzinu

15

-

Napovedan strošek
15
prireditve
4. Prijavljen program dela za leto 2021
-

Merila za vrednotenje prijavljenih
programov

-

Razpisana sredstva bodo med kandidate razdeljena
skladno s Pravilnikom o sofinanciranju programov in
prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij
zunaj področij kulture, športa in humanitarnih
dejavnosti v Občini Trzin (v nadaljevanju Pravilnik).
Merila za izbor so navedena v 8. členu Pravilnika, ki je
del razpisne dokumentacije.

je pomemben za Občino
Trzin1
je dostopen širši javnosti

20
10

Program se bo sofinanciral glede na število
pridobljenih točk in vrednost točke, ki se določi glede
na število prijavljenih programov ter višino razpisanih
sredstev.

1

KRITERIJI za pridobitev točk v tej kategoriji (vsak
izpolnjen kriterij prinese 5 točk, skupaj največ 20
točk): 1. razvijanje in spodbujanje domoljubja ter
ohranjanje zgodovinskih izročil na območju Občine
Trzin; 2. skrb za spominska obeležja v Občini;

3. izdajanje publikacij, brošur in glasil, ipd. ter 4.
seznanjanje javnosti z delovanjem društva prek
spletnih strani in drugih javnih občil.
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5.

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
27.1.2021, 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),
- finančni načrt programa/ov (Obrazec 3)
- seznam članov društva (za društva, ki imajo
sedež v drugi občini pa seznam članov s stalnim
prebivališčem v Občini Trzin) in
- ostale priloge, s katerimi izkažejo izpolnjevanje
pogojev za prijavo (glej 2. točko razpisa).

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, pozvala, da prijave v
roku osmih (8) dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji kljub pozivu ne dopolnijo, se zavržejo.

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

O izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepom obveščeni v
30 dneh po končanem razpisu. Zoper ta sklep je
možen ugovor o katerem odloča župan Občine Trzin,
ki je organ odločanja na drugi stopnji.

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 2021.
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 oddelek za družbene dejavnosti
Občine Trzin (info@trzin.si ali na 01 564 45 44).

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.
7.

Terminski plan porabe sredstev

10. Končna določba
Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in na spletni strani Občine Trzin.

Številka: 410-0025/2020-2
Datum: 4. 1. 2021

Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav

Župan Občine Trzin
Peter LOŽAR, l. r.



Prijave na razpis morajo prispeti na vložišče Občine
Trzin do 25. 1. 2021 v zaprti kuverti s pripisom
»RAZPIS ZUNAJ KULTURE 2021 – ne odpiraj«. Vse
prijave prispele po roku, se bodo štele za prepozne in
bodo s sklepom zavržene.

Izdajatelj: Občina Trzin,
Mengeška cesta 22
1236 Trzin
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