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Občina Trzin na podlagi Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-
UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Letnega 
programa kulture v Občini Trzin za leto 2018 (Uradni 
vestnik OT, št. 10/17), Pravilnika o sofinanciranju 
kulturnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 8/11, 8/12 in 13/16) in na podlagi sklepa o 
začetku postopka št. 41010-0007/2017-1 objavlja 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PRIREDITEV V OBČINI TRZIN  

ZA LETO 2018  
 

1. Predmet javnega razpisa  
 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin 
za leto 2018 (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 
2018. 
 

2. Pogoji za prijavo 
 
Izvajalci, letnega programa kulture v Občini Trzin, ki 
kandidirajo za razpisana javna sredstva, morajo 
izpolnjevati naslednje formalne pogoje:  

– da imajo sedež v občini,  

– da že najmanj leto dni pred objavo razpisa 
izvajajo kulturno dejavnost v občini,  

– da so registrirani za izvajanje kulturnih 
dejavnosti, 

– da imajo zagotovljene temeljne pogoje za 
uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,  

– da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o 
članstvu, kolikor gre za organizacijsko obliko, 
ki temelji na članstvu, 

– da imajo urejeno dokumentacijo in evidence o 
opravljanju svoje dejavnosti, 

– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 

– da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene 
obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz  
proračuna občine in 

– če za isti program ne kandidirajo ali niso že 
pridobili sredstev iz proračuna občine Trzin. 

 
Prijavitelji lahko kandidirajo le s projekti, ki bodo 
realizirani najkasneje do 14.12.2018, kar je tudi skrajni 
rok za uveljavljanje zahtevkov. 
 

3. Višina razpoložljivih sredstev  
 
Skupni znesek razpisanih sredstev, ki so zagotovljena na 
postavkah 0255, 0026, 0030 in 0092 je 27.900,00 EUR. 
 

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

prireditev 
 
 

1.1 Festival Trznfest (višina razpisanih sredstev 
10.500,00 EUR na proračunski postavki 0255, vključno 
s promocijo festivala): 
 
Za festival Trznfest se v letu 2018 nameni največ 
10.500,00 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 2018. Prijavi mora biti 
obvezno priložen okvirni program festivala, ki mora 
vsebovati opis otvoritvene prireditve, dva nastopa 
glasbenih skupin, gledališko predstavo, prireditev in 
predstavo za otroke in ostale predlagane dogodke.  
 
1.2 Mednarodni folklorni festival (načrtovanje 
programa, organizacija, promocija in oglaševanje 
festivala) – skupna višina razpisanih sredstev 4.500,00 
EUR (3.000,00 EUR iz postavke 0255 in 1.500,00 EUR 
iz postavke 0092): 
 
Prijavi mora biti obvezno priložen okvirni program 
festivala in okvirni seznam nastopajočih folklornih 
skupin (najmanj štiri različne odrasle folklorne skupine 
od tega vsaj ena iz tujine) ter datum in mesto prireditve, 
v maju ali juniju 2018. 
 
1.3 Kulturno literarni večeri – višina razpisanih 
sredstev 600,00 EUR (načrtovanje programa 
organizacija, promocija in oglaševanje) – sofinanciranje 
izbranih literarnih večerov v višini največ 100,00 EUR 
za posamezni večer, največ 6 večerov v letu.  
 

     1.4. Občinske proslave in podobne prireditve 
(načrtovanje in scenarij izvedbe ter režija kulturnega 
programa občinskih proslav in podobnih prireditev, 
organiziranih v sodelovanju z Občino Trzin), ki se 
sofinancirajo s sredstvi na proračunski postavki 0026 v 
skupni višini 3.000,00 EUR.  
 
1.4.1 – 8.2.2018 – Proslava ob kulturnem prazniku 
(razpisana sredstva 700,00 EUR) 
 
1.4.2 - 26.6.2018 - Dan državnosti (razpisana sredstva 
700,00 EUR) 
 
1.4.3 – 12.3.2018 – Gregorjevo – spuščanje ladjic 
(razpisana sredstva 400,00 EUR); 
Izvajalec poskrbi za zabavno-kulturni program za 
otroke, za varno spuščanje ladjic v Pšato, ter za 
odstranitev ladjic iz Pšate. 
 
1.4.4 – oktober 2018 – Prireditev za otroke Jesenske 
dobrote in čarovnice (razpisana sredstva 400,00 
EUR), ki naj zajema delavnice za otroke in poslikavo 
obrazov. 
 
1.4.5 – december 2018 - Dobrodelni koncert za šolski 
sklad »Zapojmo in zaigrajmo skupaj« (razpisana 
sredstva 400,00 EUR); Koncert mora biti izveden do 
14.12.2018. 
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1.4.6 –30.11.2018 Podelitev priznanj za lepo urejeno 
okolico hiše (razpisana sredstva 400,00 EUR). 
 
2. Sejmi (skupna višina razpisanih sredstev 6.700,00 

EUR na proračunski postavki 0092) 
 

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

Dvodnevni sejem bo izveden na igrišču pred OŠ Trzin. 
Za potrebe sejma bo izvajalec v sodelovanju z 
naročnikom naročil prireditveni šotor, oder in 
ozvočenje.  
 
2.2 Predstavitev občine v Arboretumu Volčji potok 
za 1. maj (višina razpisanih sredstev 400,00 EUR):  
Predstavitev Občine s promocijskim materialom, ki ga 
zagotovi Občina in izvajalec ter program na stojnici. 
 
2.3 Predstavitev občine na sejmu »Turizem in 

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

2.4 Prednovoletni sejem v Trzinu v višini 
400,00 EUR 

 
3. 5.12.2018 – Miklavževanje višina razpisanih 

sredstev 2.600,00 EUR iz PP 0030, od tega najmanj 
1.500 EUR za darila za otroke.  

Obsega gledališko predstava za vse otroke iz trzinskega 
vrtca in iz Občine Trzin v Kulturnem domu Trzin ali na 
prostem, prihod Miklavža in obdaritev otrok, vključno s 
promocijo prireditve, darili in vabili.  

 
Prijava za posamezno izvedbo prireditve mora obvezno 
vsebovati opis programa. 
 

5. Obvezni sestavni deli prijave 
 
Vsak prijavitelj predloži: 

- izpolnjen obrazec Prijava na razpis (Obrazec 
1),  

- izpolnjen obrazec na katerem navede 
prireditve z opisi programa in stroškovnikom s 
katerimi se prijavlja (Obrazec 2).  

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

 
6. Upravičenost stroškov 

 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

- so s projektom neposredno povezani, so 
potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s 
cilji projekta, 

- so dejansko nastali za opravljena dela, 
dobavljeno blago ali izvedene storitve in je 
upravičenka oziroma upravičenec dostavil 
dokazilo o plačilu, 
 
 

 

- so prepoznani in preverljivi v skladu s 
skrbnostjo dobrega gospodarjenja, 

- nastanejo in so plačani v obdobju 
upravičenosti, 

- podprti s kopijami izvirnih dokazil.  
 

Nematerialni prispevki v obliki prostovoljnega dela, ki 
jih prijavitelj izkaže oziroma predvidi v finančnem 
načrtu se upoštevajo do višine 20 % po tem razpisu 
dodeljenih sredstev. Ocenjena vrednost opravljenega 
prostovoljskega dela se v skladu z 21. členom Pravilnika 
o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list 
RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16) vrednoti za 
organizacijsko delo 13 EUR/uro, za vsebinsko delo 10 
EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro. 
  

7. Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav 
 

Prijave na razpis morajo biti oddane na vložišče Občine 
Trzin v času uradnih ur oziroma poslane priporočeno 
do četrtka 11.01.2018 v zaprti kuverti s pripisom 
»RAZPIS ZA IZVAJALCE PRIREDITEV 2018 – 
ne odpiraj«. Vse prijave prispele po roku, se bodo štele 
za prepozne in bodo s sklepom zavržene. 
 
Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila 
strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine 
Trzin. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma v 
ponedeljek 15.01.2018 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) 
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- skladnost z Letnim programom kulture. 
 
Financirani bodo izvajalci, katerih prijava bo dosegla 
najvišje število točk. V primeru, da bi dva ali več 
prijaviteljev doseglo enako število točk, bo imel 
prednost tisti projekt, ki bo pri kriteriju vsebine, 
sporočila in obsega projekta dosegel večje število točk.  
 

9. Terminski plan porabe sredstev 
 
S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2018. 
 

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

11. Končna določba 
 
Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
                     
                      
Številka zadeve: 41010-0007/2017-2           Župan 
Datum: 11.12.2017                              Peter LOŽAR l.r. 
                 

 

 
 

Občina Trzin na podlagi Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-
UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Letnega 
programa kulture v Občini Trzin za leto 2018 (Uradni 
vestnik OT, št. 10/17), Pravilnika o sofinanciranju 
kulturnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 8/11, 8/12 in 13/16) in na podlagi sklepa o 
začetku postopka št. 41010-0006/2017-1 objavlja 

 
 

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

2018 
 

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

1. Predmet razpisa 
 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov 
organizacij v občini Trzin za leto 2018 (v nadaljevanju 
razpis) je namenjen sofinanciranju kulturne dejavnosti, 
programov in prireditev nevladnih organizacij, ki imajo 
sedež v občini Trzin in delujejo na območju občine 
Trzin. 
 
 

 
2. Pogoji za prijavo 

 
Izvajalci kulturnih programov, ki kandidirajo za 
razpisana javna sredstva, morajo izpolnjevati naslednje 
formalne pogoje:  

– da imajo sedež v občini,  

– da že najmanj leto dni pred objavo razpisa izvajajo 
kulturno dejavnost v občini,  

– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti, 

– da imajo zagotovljene temeljne pogoje za 
uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,  

– da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o 
članstvu, kolikor gre za organizacijsko obliko, ki 
temelji na članstvu, 

– da programe, s katerimi se prijavljajo na razpis, 
izvajajo sami oziroma pretežno z lastnim 
članstvom, kar ne izključuje strokovne pomoči 
mentorjev,  

– da imajo urejeno dokumentacijo in evidence o 
opravljanju svoje dejavnosti, 

– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 

– da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene 
obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz   
proračuna občine in 

– če za isti program ne kandidirajo ali niso že 
pridobili sredstev (štipendije, subvencije ipd.) iz 
proračuna občine ali drugega javnega vira. 

 
Prijavitelji lahko kandidirajo le s programi, ki bodo 
realizirani najkasneje do 14.12.2018, kar je tudi skrajni 
rok za uveljavljanje zahtevkov. 
 

3. Višina razpoložljivih sredstev 
 

Razpisuje se 11.500,00 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 2018.  
 

4. Razpisna področja in merila za izbor 
 
Sredstva v maksimalni višini 11.500,00 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.  

mailto:matjaz.erculj@trzin.si
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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. 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. Upravičenost stroškov 
 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

- so s projektom neposredno povezani, so 
potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s 
cilji projekta, 

- so dejansko nastali za opravljena dela, 
dobavljeno blago ali izvedene storitve in je 
upravičenka oziroma upravičenec dostavil 
dokazilo o plačilu, 

- so prepoznani in preverljivi v skladu s 
skrbnostjo dobrega gospodarjenja, 

- nastanejo in so plačani v obdobju 
upravičenosti, 

- podprti s kopijami izvirnih dokazil. 
 

Nematerialni prispevki v obliki prostovoljnega dela, ki 
jih prijavitelj izkaže oziroma predvidi v finančnem 
načrtu se upoštevajo do višine 10% po tem razpisu 
dodeljenih sredstev. Ocenjena vrednost opravljenega 
prostovoljskega dela se v skladu z 21. členom Pravilnika 
o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list 
RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16) vrednoti za 
organizacijsko delo 13 EUR/uro, za vsebinsko delo 10 
EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro.   

 
7. Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav  

 
Prijave na razpis morajo biti oddane na vložišče Občine 
Trzin v času uradnih ur oziroma poslane priporočeno 
do četrtka 11.01.2018 v zaprti kuverti s pripisom 
»RAZPIS ZA KULTURO 2018 – ne odpiraj«. Vse 
prijave prispele po roku, se bodo štele za prepozne in 
bodo s sklepom zavržene. 
 
Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila 
strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine 
Trzin. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma v 
ponedeljek 15.01.2018 na sedežu Občine Trzin, 
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. 
 
 

 
Strokovna komisija, pristojna za odpiranje, pregled in 
vrednotenje vlog oziroma prijav bo prijavitelje, katerih 
prijave ne bodo popolne oziroma izpolnjene v skladu s 
tem razpisom ali Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Trzin, pozvala, da prijave v roku 5 
dni dopolnijo. 
 
Po roku iz prejšnjega odstavka popravljanje in 
dopolnjevanje vlog oziroma prijav ne bo več mogoče. 
Strokovna komisija bo v postopku vrednotenja vlog 
oziroma prijav še vedno nepopolne vloge izločila in 
upoštevala samo popolne. O rezultatih bodo prijavitelji 
z odločbo obveščeni v treh tednih od dneva, ko se 
izteče rok za oddajo vlog oziroma rok za dopolnitve in 
pojasnila.  
 
Z izbranimi izvajalci kulturnih programov bodo 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo 
podrobneje opredeljene medsebojne pravice in 
obveznosti. 
 

8. Terminski plan porabe sredstev 
 

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2018. 

 
 

9. Razpisna dokumentacija in obrazci 
 

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

10. Končna določba 
 

Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka zadeve: 41010-0006/2017-2           Župan  
Datum: 11.12.2017                  Peter LOŽAR l.r. 
  

 
 

Občina Trzin na podlagi Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 29/17), 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 2018 (Uradni vestnik OT, 
št. 10/17) objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN 

ŠPORTNIH PRIREDITEV V OBČINI TRZIN 
ZA LETO 2018 

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

mailto:matjaz.erculj@trzin.si
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1. Predmet razpisa in razpisna področja 

 
Občina Trzin bo iz sredstev proračuna v letu 2018 
sofinancirala naslednje vsebine: 
 
 
Programi izvajalcev Letnega programa športa - 
Proračunska postavka 0165  (skupaj 28.000 EUR) 
 

1. 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. 
 

2.   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. 
 

3. Športna rekreacija 
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.  
 

4.  Šport starejših 
Sofinancira se skupinske gibalne vadbe starejših na 
površinah za šport v naravi in v urbanem okolju. 
Financira se celoletne 80-urne program. 
 

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

6. Razvojne in strokovne naloge v športu 
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu.  
 
 
Sofinanciranje najema športnih površin - 
Proračunska postavka 0167  (skupaj 5.000 EUR) 
 
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 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  v obsegu vsaj 80%. 
 
Vrhunski šport - Proračunska postavka 0322  
(skupaj 6.000 EUR) 
Sofinancirajo se vrhunski športniki mednarodnega, 
svetovnega in olimpijskega razreda v višini 2.000,00 
EUR na posameznika. 
 
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 2018 bo Občina Trzin 
sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev: 
 

Naziv prireditve Proračunska 
postavka 

Namenska 
sredstva 

Tek Petra Levca  0169 2.000,00 EUR 

Občinsko prvenstvo 
v veleslalomu  

0170 1.000,00 EUR 

Otroška olimpijada 
Trzin 

0171 800,00 EUR 

Pokal Trzin in Skirca 
Borisa Paternosta 
Trzin 

0172 2.000,00 EUR 

Šahovski turnir ob 
občinskem prazniku 

0173 500,00 EUR 

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

2. Pogoji za prijavo 
 
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega 
proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz 2. člena 
Pravilnika kandidirajo naslednji izvajalci športnih 
programov: 
- 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 Trzin 
(izključno za sofinanciranje najemnin športnih 
objektov),  

- vrhunski športniki s stalnim prebivališčem v 
občini Trzin, ki lahko kandidirajo za subvencijo 
Občine Trzin za stroške vadbe in tekmovanj. 

  
3. Višina razpoložljivih sredstev 

 
Programe izvajalcev letnega programa športa točke  1. 
do 6. 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 ter za vrhunski šport 6.000,00 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). 
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4. Merila za izbor 

 
Komisija bo programe ocenila po merilih iz Pravilnika o 
vrednotenju in sofinanciranju programov športa v 
Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/11) in v skladu 
z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17).  
 
Za ocenjevanje programov  športne  vzgoje otrok in 
mladine  usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport bo 
komisija uporabila najnižje število točk iz meril 
pravilnika in program ocenila skladno z zakonom.  
 
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) 
 

SKUPAJ                           100 TOČK 
 

5. 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), 
- izpolnjen obrazec Prijava na 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). 
 
Za sofinanciranje vrhunskega športa je predložiti: 

- izpolnjen Obrazec 1 »Prijava na razpis-
vrhunski šport Trzin 2018« 

- potrdilo o kategorizaciji po OKS-ZŠZ za leto 
2018, 

- izkazano članstvo (na dan prijave na razpis) v 
športnem društvu oz. klubu s sedežem v 
Občini Trzin. 

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

6. Upravičenost stroškov 
 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

- so s projektom neposredno povezani, so 
potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s 
cilji projekta, 

- so dejansko nastali za opravljena dela, 
dobavljeno blago ali izvedene storitve in je 
upravičenka oziroma upravičenec dostavil 
dokazilo o plačilu, 

 

- so prepoznani in preverljivi v skladu s 
skrbnostjo dobrega gospodarjenja, 

- nastanejo in so plačani v obdobju 
upravičenosti, 

- podprti s kopijami izvirnih dokazil. 
 

Nematerialni prispevki v obliki prostovoljnega dela, ki 
jih prijavitelj izkaže oziroma predvidi v finančnem 
načrtu se upoštevajo do višine 10% po tem razpisu 
dodeljenih sredstev. Ocenjena vrednost opravljenega 
prostovoljskega dela se v skladu z 21. členom Pravilnika 
o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list 
RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16) vrednoti za 
organizacijsko delo 13 EUR/uro, za vsebinsko delo 10 
EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro. 
Obrazec Evidenca in ovrednotenje prostovoljskega dela 
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 11.01.2018 v zaprti kuverti s pripisom »Razpis za 
šport 2018 – ne odpiraj!«. Vse prijave prispele po roku, 
se bodo štele za prepozne in bodo s sklepom zavržene. 
 
Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila 
strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine 
Trzin. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma v 
ponedeljek 15.01.2018 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 pozvala, da prijave v roku 
8 dni dopolnijo. Če prijavitelj prijave ne dopolni v 
zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s 
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
 
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 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 2018. 
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9. Razpisna dokumentacija in obrazci 

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

10. Končna določba 
 

Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka zadeve: 41010-0005/2017-2            Župan 
Datum: 11.12.2017    Peter LOŽAR l.r. 
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