
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 4. in 13. čl. 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. čl. Poslovnika o delu Občinskega 
sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je župan Občine Trzin izdal 

 
POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA  PROGRAMA  ŠPORTA V OBČINI TRZIN 

ZA LETO 2018 
 
Občina Trzin uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva iz proračuna Občine Trzin 
za izvedbo občinskega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih 
dejavnosti. Občina nadalje uresničuje javni interes v športu tako, da načrtuje, gradi in vzdržuje 
pomembne javne športne objekte. 
 
Občinski svet je sprejel letni program športa v Občini Trzin za leto 2018 s katerim je opredelil spodaj 
navedena področja. 
 
V proračunu Občine Trzin  za proračunsko leto 2018 je bilo realizirano 331.501,36  EUR za šport v 
Občini Trzin, in sicer 278.122,76 EUR za športno infrastrukturo in 53.378,60 EUR za programe 
izvajalcev letnega programa športa: 
 

 

 PP planirano realizirano

A/Sofinanciranje športnih programov  izvajalcev 56.800,00 53.378,60

1. Letni program športa - razpis 165 28.000,00 26.728,60

2. Velike občinske športne prireditve 0169-0173 6.300,00 6.300,00

3. Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin 167 5.000,00 4.850,00

4. Letni program športa OŠ Trzin 175 11.500,00 11.500,00

5. Vrhunski šport 322 6.000 4.000

B/Sofinanciranje novogradenj, vzdrževanja objektov in opreme 259.300,00 278.122,76

1. Vzdrževanje športnih objektov, obnove, mat.stroški 113 15.300,00 15.772,50

4. Obnova in modernizacija igrišča pri OŠ Trzin 290 244.000,00 262.350,26

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA 2018 316.100,00 331.501,36  
 
Sredstva v naložbe v športne objekte in vzdrževanje športnih objektov so namenska in jih vodi in 
spremlja občinska uprava. Objekti, ki so namenjeni športu in rekreaciji v Trzinu so velika in mala 
telovadnica OŠ Trzin, strelišče za zračno orožje v zaklonišču OŠ Trzin, športno rekreacijski park z 
atletskim krogom pri OŠ Trzin, pokrita in nepokrita igrišča v Taubi centru, otroška igrišča, fitnes na 
prostem, športno rekreacijski park Mlake in trim proga v gozdu. Za potrebe realizacije LPŠ se uporablja 
tudi smučišče v Dovgi dolini, ki sicer leži v Občini Mengeš, najemnik in upravljavec smučišča je 
Smučarsko društvo Trzin. Nekaj rekreacije, kot so ples, vadba za ženske (CAT), joga, boks in namizni 
tenis, se dodatno izvaja še v mladinskem klubu in v dvorani Marjance Ručigaj. Šahovski klub izvaja 
dejavnost v Jefačnkovi domačiji. 
 
Za celovito obnovo in modernizacijo igrišča pri OŠ Trzin je bilo porabljenih 262.350,26 EUR. 
Gradbeno obrtniška dela so zajemala, preplastitev tekaške steze, zamenjava robnikov, tlakovanje ob 
notranjem robu tekaške steze, povečanje nogometnega igrišča in zamenjava asfalta na nogometnem 
igrišču, izkop, nasutje peska, drenažni asfalt in EPDM podlaga na košarki in odbojki, novi koši, 
odbojkarska mreža, novi goli, zaščitna mreža za goli, in seveda ureditev kanalizacije, drenažnih kanalov, 
ozemljitve in ostala gradbena dela. 



Za vzdrževanje športnih objektov je bilo v letu 2018 porabljenih 15.772,50 EUR. Sredstva so bila 
porabljena: za pregled in servis igral na otroških igriščih in v športno rekreativnem parku v Mlakah s  
strani pooblaščenih serviserjev za kar so bila izdana potrdila; najem WC kabine v ŠRP; za tekoče 
stroške oskrbe objektov z vodo, elektriko, stroške odvoza smeti in za stroške skrbnika, ki igrišča 
pregleduje čez vikend in za čas dopusta zaposlenega na Občini. V letu 2018 so se sredstva poleg 
rednega vzdrževanja, namenila predvsem za izdelavo stopnic na mostovih v ŠRP Mlake, za barvanje 
klopi in lope v ŠRP Mlake in za varnostne podlage pod gugalnicami v ŠRP Mlake. 
 
Sredstva za dejavnosti na področju športa so bila razdeljena društvom, klubom, osnovni šoli in 
vrhunskim športnikom na podlagi javnega razpisa, katerega je ovrednotila Komisija za šport po 
Pravilniku za sofinanciranje športnih programov v Občini Trzin in po nacionalnem programu športa. 
Na razpis so se javili Strelsko društvo Trzin, Smučarsko društvo Trzin, Športno društvo Trzin, Društvo 
Samokres, Kolesarsko društvo Felixi, Orientacijski klub Trzin, Planinsko društvo Onger, Šahovski klub 
Trzin, Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin, Športno društvo Skirca Trzin, Ženski košarkarski klub 
Domžale, Kotalkarski Klub Pirueta Domžale, Šola Zdravja, Društvo Pot srca ter vrhunska športnika 
Jošt Zakrajšek in Krešimir Keresteš. 
 
Tabela 2: Realizirani zneski izvajalcem letnega programa športa v seštevku, za program, izobraževanja, 
prireditve in sofinanciranje najema: 
 

Izvajalci LPŠ 2018 Znesek v EUR 

Društvo Samokres 2.069,87 

Kolesarsko društvo Felixi 1.937,17 

Kotalkarski klub Pirueta 150 

Orientacijski klub Trzin 2.602,68 

Planinsko društvo Onger 1.460,17 

Društvo Pot srca 1.475,66 

Smučarsko društvo Trzin 3.613,22 

Strelsko društvo Trzin 12.299,22 

Šahovski klub Trzin 2.359,25 

Športno društvo Skirca Trzin 1.864,47 

Športno društvo Trzin 6.767,26 

ŽKK Domžale 600,00 

Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin 679,63 

OŠ Trzin 11.500,00 

Jošt Zakrajšek 2.000,00 

Krešo Keresteš 2.000,00 

 
Za športno vzgojo predšolskih otrok so v letu 2018 skrbeli:  Smučarsko društvo s tečaji smučanja za 
otroke na smučišču v Dovgi dolini in ŠD Skirca z gimnastično vadbo za predšolske otroke v 
telovadnici. 
 
V šolskih športnih tekmovanjih je sodelovalo okoli 200 otrok iz OŠ Trzin. V OŠ so se izvajali programi 
za dečke in deklice v športih: košarka, odbojka, športno plezanje, streljanje z zračno puško, namizni 
tenis, gimnastika, atletika, samo za dečke nogomet, poleg teh pa še šah, taborniki in planinski krožek.  
 
Veliko društev je skrbelo za interesno športno vzgojo otrok. S to dejavnostjo so se ukvarjali Smučarsko 
društvo Trzin, Orientacijski klub Trzin, PD Onger, KD Felixi, ŠD Skirca, Strelsko društvo in Športno 
društvo Trzin. Občina je posebej sofinancirala še nadstandardni program športne vzgoje v OŠ Trzin za 
vse razrede prve triade, po eno uro športne vzgoje na teden in program naučimo se plavati. 
 



Za interesno športno vzgojo mladine so skrbela tri društva: Smučarsko društvo Trzin, KD Felixi in PD 
Onger. 
 
Športno vzgojo otrok usmerjenih v kakovostni šport so izvajala tri društva: Strelsko društvo, ŽKK 
Domžale in KK Pirueta. 
 
Kakovostni šport mladih so izvajala oziroma bila sofinancirana tri društva: (Strelsko društvo,  ŽKK 
Domžale in KK Pirueta. 
 
Kakovostni šport so izvajala 4 društva: Strelsko društvo Trzin, OK Trzin, Šahovski klub in Društvo 
Samokres.  
 
Športno rekreacijo kot redno vadbo je izvajalo 9 društev. Mnoga od njih so se udeleževala tudi 
rekreativnih tekmovanj. Tu lahko izpostavimo kolesarsko društvo Feliksi, ki so se udeležili kar nekaj 
maratonov, Športno društvo je sodelovalo s skupino tekačev na ljubljanskem maratonu ipd..  
 
Športna društva so organizirala množico prireditev po lastni izbiri, katere je občina spodbujala s 
sredstvi iz postavke 0165. To so bile zanimive športno rekreativne prireditve, kot je: Valentinov 
malonogometni turnir, 12 ur košarke ipd. Športno društvo Skirca spodbuja zdravo rekreacijo zdaj z že 
dobro znano »Peš ali s kolesom do Blaža na Dobeno«, kjer se udeleženci trudijo čim večkrat v času 
akcije priti na Dobeno. Poleg tega je občina spodbujala še kolesarske izlete, pohode, pohoda po mejah 
občine in mejah štirih občin, in tekme neaktivnih strelcev. Vsako društvo je dobilo sofinancirane največ 
tri prireditve po lastni zamisli. Društva so izvedla tudi 5 večjih občinskih športnih prireditev. Tako je 
Strelsko društvo izvedlo Mednarodno tekmo v streljanju z zračno puško in pištolo - skirco Borisa 
Paternosta, ki je potekala v Harmoniji v Mengšu. Tekmovanja z mednarodno udeležbo se je udeležilo 
več kot 300 tekmovalcev. Smučarsko društvo je izvedlo Občinsko prvenstvo v veleslalomu. Športno 
društvo Trzin je izvedlo Otroško olimpijado v sodelovanju z vrtcem in Osnovno šolo. Športno društvo 
je izvedlo tudi Tek Petra Levca-Skirca, katerega se je udeležilo rekordno število tekačev (skupno več kot 
250). Šahovsko društvo je izvedlo Šahovski turnir ob občinskem prazniku.  
 
Glede na realizacijo je razvidno, da so društva v veliki večini izvedla zastavljene programe, s katerimi so 
kandidirala na razpisu Občine Trzin, kar seveda posledično pomeni, da je bil letni program športa v 
občini Trzin uresničen. Še vedno je opaziti je tudi trend naraščanja števila ljudi ki se organizirano 
udeležujejo vadb, ki jih organizirajo društva, ki so sofinancirana preko LPŠ, kar nakazuje, da se šport v 
občini Trzin razvija pozitivno.  
 
V občini Trzin so se preko letnega programa športa v letu 2018 sofinancirali naslednji športi: streljanje 
z zračnim orožjem, streljanje, atletika, pohodništvo, planinstvo, športno plezanje, smučanje, 
kolesarjenje, košarka, nogomet oziroma futsal, odbojka, aerobika, telovadba, boks,  športno plezanje, 
orientacijski tek, tek in šah.  
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