
Drugo okrožje 
Rajonski svet za vzhodni Kras

Prošnja za koorganizacijo pobude - smernice 
(V smislu 25. člena Pravilnika za delovanje rajonskih svetov)

1) SPREJEMLJIVE DEJAVNOSTI

Koorganizacija bo možna le s predhodno presojo prošnje predložene s strani združenj ter osebkov,
ki ne zasledujejo dobička in delujejo na naslednjih področjih:

• kultura;
• šport in prosti čas;
• socialno  izobraževanje,  namenjeno  družbeni  koheziji  ter  varovanju  socialno  šibkejših

skupin;
• ovrednotenje ozemlja in vasi.

Nesprejemljive dejavnosti:

• po katerih izhajajo dobički organizatorjem ali oblike finansiranja tretjih osebkov, razen v
primeru pobud, ki imajo za končni cilj zbiranje sredstev namenjenih dejavnosti visokega
družbenega profila;

• ki so namenjene oglaševanju ter promociji ali prodaji, tudi če posredni, blaga in storitev
katerekoli narave;

• združenja, ki so že prejela občinsko ter/ali rajonsko sodelovanje v teku leta;
• ki se odvijajo v celoti ali po večini izven ozemlja Rajonskega sveta za vzhodni Kras.

2) MERILA ZA DODELITEV  

Višino koorganizacije bo predlagala „Tretja komisija“ na podlagi predstavljenega projekta. Predlog
bo nato obravnavan in odobren s kvalificirano večino na Rajonskem svetu v mejah razpoložljivosti
ter samega proračuna, tako kot ga je dodelila Občina Trst.

Dodeljeno  sodelovanje  se  ne  tiče  rednega  delovanja,  je  namenjeno  posamezni  pobudi  ter  je
nemogoče razširiti na druge pobude pa čeprav sorodne.

Preferenčne presoje bodo deležne prošnje s pobudami ki: 

• so namenjene širši javnosti  ter/ali medgeneracijam;
• so  predstavljene  s  strani  subjektov/združenj  ki  pospešujejo  dejavnosti  v  korist  obeh

jezikovnih skupnosti na teritoriju, italijanski in slovenski;
• niso financirana s strani drugih ustanov/subjektov, se pravi pobude, ki jih Rajonski svet ni še

nikoli financiral.

3) ROKI IN POSTOPKI ZA PREDSTAVITEV PROŠNJE

V prošnji naj upravičenec izjavi, če za predlagano pobudo je že bila predložena prošnja na Občino
Trst in če jim je že bil dodeljen znesek. V prošnji naj bo naveden datum, kdaj se bo odvijala pobuda
in trajanje. Za pobude, ki se odvijajo vsakoletno mora biti prošnja predložena vedno vnovič.

Prošnja  za  koorganizacijo  mora  dospeti  v  tajništvo  rajonskega  sveta  v  naslednjih  terminih,



vsekakor trideset dni pred začetkom pobude:

od 1. januarja do 31. marca za pobude v drugem tromesečju;
od 1. aprila do 30. junija za pobude v tretjem tromesečju;
od 1. julija do 30. septembra za pobude v četrtem tromesečju;
od 1. oktobra do 30. novembra za pobude v prvem tromesečju.

V slučaju preostanka sredstev ali prejemu dodatnih sredstev bo možno v četrtem tromesečju sprejeti
nove prošnje dospele po zapadlosti 30. septembra.

V začetni fazi uporabe teh smernic bodo predvideni termini naslednji:
– 30. junij 2022 (za pobude predvidene do vključno septembra) ter
– 30. september 2022 (za pobude predvidene do vključno december 2022).

       
Prošnje  za  koorganizacijo  naj  bodo po možnosti  predložene  v  dvojezični  obliki  na  elektronski
poštni naslov drugega okraja (secondacircoscrizione  @  comune.trieste.it), s priloženo dokumentacijo
navedeno v nadaljevanju.

Organizator mora vsakršno reklamno gradivo pobude označiti z logom Občine Trst ter napisom „In
collaborazione con la 2a Circoscrizione del Comune di Trieste / V sodelovanju z 2. okrajem Občine
Trst.“

Prošnja za koorganizacijo mora vsebovati:
1) naziv/ime združenja, sedež, leto nastanka,
2) podatke zakonitega zastopnika,
3) davčno številko prosilca,
4) morebitno številko DDV,
5) elektronski poštni naslov (zakonitega zastopnika ter/ali referenta),
6) telefonsko številko (zakonitega zastopnika ter/ali referenta),
7) kratek opis pobude za katero se sprašuje koorganizacija iz katere naj izhaja, da je vstop na

prizorišče  pobude  brezplačen  (omeniti  datum/obdobje,  komu  je  namenjena,  približen
predračun stroškov in prihodkov, morebitne prispevke že dodeljene pobudi, sodelovanja....),

8) navedbo:“Občini Trst niso bile vložene druge prošnje za prispevek namenjene tej pobudi“,
9) navedbo: „Rajonski svet ni v nobenem primeru odgovoren v zvezi z organizacijo pobude

predmet  koorganizacije.“

Trst, 19.9.2022
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