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Številka: 26-9/2018  
Datum: 10.4.2018 
 
Občinskemu svetu 
Občine Trzin 
 
 
Zadeva:                             Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

Občini Trzin – prva obravnava 

 
Namen:                  Obravnava in sprejem odloka v prvi obravnavi 
 
Pravna podlaga:   Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucija o Nacionalnem programu 

športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 
18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) 

 
Predlagatelj:    Župan Peter Ložar 
 
Poročevalca:  Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec VII/2-II za načrtovanje in koordinacijo 

občinskih prireditev in programov ter koordinacijo dejavnosti društev, Maja 
Keber Furlan, svetovalka župana za pravne zadeve 

Obrazložitev:  
Odlok se sprejema na podlagi določil Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), ki je v veljavi od 
24.6.2017 ter v prehodnih in končnih določbah lokalni skupnosti nalaga sprejem odloka v roku enega 
leta od uveljavitve zakona. 
 
Občinski svet sprejme odlok, s katerim podrobneje določi izvajalce programov in področij letnega 
programa športa, merila in pogoje za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način 
določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa, 
način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o 
sofinanciranju. 
 
Odlok usklajujemo z zakonom hkrati pa upoštevamo značilnosti Občine Trzin. Športni programi, ki so 
bolj dosegljivi občanom in ki jih vodi usposobljeni kader bomo bolj spodbujali. Dodajamo kategorije 
kot jih zahteva zakon. Poleg tega, pri merilih dopuščamo možnost sofinanciranja društev in klubov s 
sedežem zunaj Trzina v katerih trenirajo in igrajo vsaj trije trzinski občani stari manj kot 18 let. Pri 
vrhunskem športu bomo spodbujali vrhunske športnike s stalnim prebivališčem v Občini Trzin ter  
hkrati uvajamo možnost, da se z vrhunskim športnikom prijavijo tudi društva s sedežem v Trzinu, pa 
sam vrhunski športnik, član tega društva, ni občan Trzina. V merila smo poimensko dodali tradicionalne 
športne prireditve, vsak izvajalec pa lahko prijavi največ tri prireditve po lastni zamisli v letni program 
športa. 
 
Odlok se začne uporabljati pri pripravi javnega razpisa in ob vrednotenju programov izvajalcev letnega 
programa športa za leto 2019.     
 
Finančne posledice: Sprejem odloka nima neposrednih finančnih posledic za proračun Občine Trzin. 
  



Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o 
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 
18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 
26. redni seji dne 25.4.2018 sprejel 
 

SKLEP 
o sprejemu Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin 

 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Trzin v prvi obravnavi in ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 
 
Številka: 26-9/2018                                Župan 
Datum: 25.4.2018                       Peter LOŽAR, l.r. 
 
 
 

         


