
 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846                  DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 

OBČINA TRZIN  

Župan Peter LOŽAR  

 

Številka: 11-6/2020 

Datum: 14. 2. 2020 

 

Občinski svet 

Občine Trzin 

 

 

Zadeva: POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI 

TRZIN ZA LETO 2019  

  

Namen: Seznanitev s poročilom 

 

Pravna podlaga: Zakon 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 Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. čl. Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Predlagatelj: župan Peter Ložar 

 

Poročevalec na seji: Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene dejavnosti 

 

Obrazložitev predloga:  

 

Občinski svet v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o športu (v nadaljevanju 

ZŠpo-1) ureja tudi večino vprašanj v zvezi s programi športa na območju občine sprejema tudi 

programske akte za področje športa v občini Trzin. Vsako leto se sprejme letni program športa, ki 

natančneje določa redno dejavnost, programe in projekte na področju športa, ki se v celoti 

financirajo ali na podlagi javnega razpisa sofinancirajo, in naložbe, ki so financirane s sredstvi 

občinskega proračuna ter višino in namen sredstev, načrtovanih v Proračunu. S tem poročilom 

seznanjamo občinski svet o izvedbi Letnega programa športa za leto 2019.  

 

Ocenjujemo, da je bil program v letu 2019 v celoti in uspešno izpeljan, o čemer priča skupna 

realizacija porabe sredstev in tudi tekoči odzivi občinstva oziroma lokalne in širše javnosti. Občina 

Trzin je v letu 2019 izpeljala javni razpis za sofinanciranje športnih programov in prireditev v 

občini, na katerega se je prijavilo več društev tako s sedežem iz Trzina kot zunaj Trzin in trije 

vrhunski športniki. 

 

Občinska uprava skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje športnih objektov v njeni lasti.  

 

 

Finančne posledice: Sprejem Poročila ne bo imel nobenih posledic za Proračun Občine Trzin.  

 

 

 



 

Predlog sklepa:  

 

Občinski svet Občine Trzin je 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 Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 

8/06) in 33. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 

10/00 in 5/04) na 11. redni seji, dne 4. marca 2020, sprejel  

  

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v 

Občini Trzin za leto 2019. 

 

Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2019 se objavi na spletni 

strani Občine Trzin.   

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 

 

Številka: 11-6/2020              Župan 

Datum: 4. 3. 2020                   Peter LOŽAR l. r.  

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Besedilo Poročila:  

 

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 Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. čl. Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je župan 

Občine Trzin izdal 

 
POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI TRZIN ZA 

LETO 2019 

 

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 2019 s katerim je opredelil 

spodaj navedena področja. 

 

V proračunu Občine Trzin  za proračunsko leto 2019 je bilo realizirano 82.008,22  EUR za šport v 

Občini Trzin, in sicer 25.166,86 EUR za infrastrukturo in 56.841,36 EUR za programe izvajalcev 

letnega programa športa: 

 

PP Realizirano Planirano

Sofinanciranje športnih programov  izvajalcev 56.841,36           58.800,00

1. Letni program športa - razpis 165 27.413,90           28.000,00

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

3. Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin 167 3.827,56              5.000,00

4. Letni program športa -razpis "Interesna športna vzgoja  šoloobveznih otrok"175 11.299,90           11.500,00

5. Vrhunski šport 322 8.000,00              8.000,00

Sofinanciranje novogradenj, vzdrževanja objektov in opreme 25.166,86           15.300,00

1. Vzdrževanje športnih objektov, obnove, mat. stroški 113 25.166,86           15.300,00

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA 2019 82.008,22           72.100,00  
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 vzdrževanje športnih objektov je bilo v letu 2019 porabljenih 25.166,86 EUR. Sredstva so bila 

porabljena: za pregled in servis igral na otroških igriščih in v športno rekreativnem parku v Mlakah 

s  strani pooblaščenih serviserjev; 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 2019 so se sredstva poleg rednega vzdrževanja, namenila 

predvsem za učilnico na prostem v ŠRP in dve otroški igrali  pri OŠ Trzin in obnovo Trim proge.  

 



 

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 (preko društva ena perspektivna športnica), 

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,  Društvo Pot srca 

Šporn šport ter vrhunska športniki Jošt Zakrajšek,  Krešimir Keresteš in Annamaria Prezelj. 

 

Tabela 2: Realizirani zneski izvajalcem letnega programa športa v seštevku, za program, 

izobraževanja, prireditve in sofinanciranje najema: 

Izvajalec LPŠ 2019 Realizacija v EUR Dodeljeno v EUR % realizacije

ŠPORN ŠPORT -                             300,00                 0%

ŽKK DOMŽALE 450,00                      450,00                 100%

SAMOKRES 2.954,52                  2.954,52              100%

KD FELIXI 2.207,30                  2.207,30              100%

PD ONGER 1.555,06                  1.855,06              84%

DU Žerjavčki 450,00                      450,00                 100%

ŠD SKIRCA 1.632,62                  1.632,62              100%

POT SRCA 1.824,32                  1.824,32              100%

ŠAH 2.106,14                  2.406,14              88%

ŠD Trzin 7.465,00                  7.465,47              100%

OK 3.176,15                  3.176,15              100%

STD 13.391,77                13.771,65           97%

SMD 2.628,35                  3.097,17              85%

SKUPAJ 39.841,23                41.300,00           96%

OŠ TRZIN 11.299,90                11.300,00           100%

Krešo Keresteš 2.000,00                  2.000,00              100%

Annamaria Prezelj 2.000,00                  2.000,00              100%

Jošt Zakrajšek 2.000,00                  2.000,00              100%

SKUPAJ PROGRAMI ŠPORTA 2019 57.141,13                58.600,00           98%  
 

Za športno vzgojo predšolskih otrok so v letu 2019 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 in, 

ŽKK Domžale in Športno društvo Trzin. 

 

Kakovostni šport mladih so izvajala oziroma bila sofinancirana tri društva: (Strelsko društvo,  ŽKK 

Domžale) 

 

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.  

 

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 

futsal turnir,  ledena dirka, »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 turnirje IPSC ipd. 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 400 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 300). 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 2019 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, kotalkanje tek in šah.  

 

 

Številka: 671-0001/2020                                                                             Župan 

Datum: 12. 2. 2020        Peter LOŽAR, l. r. 


