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Občina Trzin na podlagi 8. člena Statuta Občine Trzin
(UPB-1; Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21) objavlja

3. Višina razpoložljivih sredstev
Za leto 2021 je razpisanih 800,00 EUR. Sredstva bodo
zagotovljena na proračunski postavki PP 0364 za
sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Trzina.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SEZONSKIH
VSTOPNIC ZA OBČANE OBČINE TRZIN za leto 2021
Naziv in sedež naročnika: Občina Trzin, Mengeška
cesta 22, 1236 Trzin.

4. Razpisna področja in merila za izbor
Sredstva v višini 800,00 EUR bodo s pogodbo o
sofinanciranju dodeljena prijavitelju, ki izpolnjuje
razpisne pogoje in merila.

1. Predmet razpisa
Javni razpis je namenjen sofinanciranju delovanja
organizacij, ki delujejo na področju širjenja parkovne
in vrtnarske kulture, z namenom spodbujanja in
ohranjanja snovne in nesnovne naravne in kulturne
dediščine in se nahajajo v neposredni bližini občine
Trzin.

Merila za izbor:
 organizacija je registrirana kot javni
zavod=35 točk,
– organizacija deluje na področju širjenja,
ohranjanja in spodbujanja parkovne in
vrtnarske kulture= 40 točk in
– organizacija od občine Trzin ni oddaljena več
kot 10km= 25 točk.

Sofinanciranje sezonskih vstopnic za navedene
organizacije je namenjeno občanom Trzina, to je
posameznikom s stalnim prebivališčem v Občini Trzin,
in sicer za leto 2021.

Najvišje možno število točk je 100. Na razpisu bo uspel
prijavitelj, ki izkaže izpolnjevanje vseh pogojev in meril
in dobi vse možne točke, tako pri posameznem merilu
kot pri skupnem seštevku.

V okvir razpisnega področja sodijo na primer:
botanični in zoološki vrtovi, akvariji, arboretumi in
drugi javni zavodi, ki delujejo na navedenem področju
ohranjanja snovne in nesnovne kulturne dediščine in
na ta način zaokrožujejo rekreativno in turistično
ponudbo na širšem območju občine.

5. Obvezni sestavni deli prijave
Vsak prijavitelj predloži:
- izpolnjen obrazec Prijava na razpis (Obrazec
1),
- izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter
dokazila (Obrazec 2),
- dokazila k Obrazcu 2: AJPES izpis iz
sodnega/poslovnega registra in akt o
ustanovitvi.

2. Pogoji za prijavo
Organizacije, ki kandidirajo za razpisana javna
sredstva, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirane kot javni zavodi,
– so registrirane za izvajanje kulturnih
dejavnosti,
– od občine Trzin niso oddaljene več kot 10 km,
– delujejo na področju širjenja parkovne in
vrtnarske kulture z namenom spodbujanja in
ohranjanja snovne in nesnovne naravne in
kulturne dediščine,
– da so v preteklih letih izpolnjevale
pogodbene obveznosti, v kolikor so prejele
sredstva iz proračuna občine Trzin in
– da za isti namen niso kandidirale ali niso
pridobile sredstev (sredstva, subvencije ipd.)
iz proračuna občine Trzin.

Vsi obrazci naj bodo izpolnjeni v elektronski obliki in
podpisani s strani zakonitega zastopnika ter žigosani.
6. Upravičenost stroškov
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
- so dejansko nastali za opravljena dela,
dobavljeno blago ali izvedene storitve in je
upravičenec dostavil dokazilo o plačilu oz.
opravljeni storitvi,
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so prepoznani in preverljivi v skladu s
skrbnostjo dobrega gospodarja,
nastanejo in so plačani v obdobju
upravičenosti,
so podprti s kopijami izvirnih dokazil.

9. Razpisna dokumentacija in obrazci
Vsi dokumenti in predloge obrazcev bodo objavljeni
na spletni strani Občine Trzin. Za informacije v zvezi z
razpisom je pristojna Maja Keber Furlan po e-pošti:
maja.keber.furlan@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 16.4.2021 v zaprti kuverti s pripisom
»RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SEZONSKIH VSTOPNIC
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: 430-0014/2021-2
Datum: 07. 04. 2021

Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila
strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine
Trzin. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma v torek,
20.4.2021 ob 10. uri na sedežu Občine Trzin,
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.

Župan Občine Trzin
Peter LOŽAR, l. r.
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Strokovna komisija, pristojna za odpiranje, pregled in
vrednotenje prijav, bo prijavitelje, katerih prijave ne
bodo popolne oziroma izpolnjene v skladu s tem
razpisom, 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 najkasneje v dveh
tednih od dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog
oziroma rok za dopolnitve in pojasnila.
Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba 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. Skrajni rok za realizacijo je
13.12.2021.
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