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ŠTEVILKA 14-6/2020 

DATUM 8. 9. 2020 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

ZADEVA Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 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, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucija 

o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 

(Uradni list RS, št. 26/14) in 16. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 8/20) 

 

PREDLAGATELJ: g. Peter Ložar, Župan Občine Trzin  

  

POROČEVALEC: g. Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene dejavnosti  

 

FINANČNE POSLEDICE: 

 

Sprejem odloka nima neposrednih finančnih posledic za proračun Občine 

Trzin. 

 

 

OBRAZLOŽITEV:  

 

Spremembe odloka se obravnava v prvi obravnavi. 

 

Spremembe odloka se sprejema zaradi uskladitve odloka z  določili Zakona o športu (Uradni list RS, št. 

29/17). Uskladiti s 16. členom zakona je potrebno predvsem merila in pogoje za vrednotenje letnega 

programa športa v Občini Trzin. Merila je potrebno predvsem nominirati, oziroma kriterijem določiti 

točke.  

 

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 torej usklajujemo z zakonom, hkrati pa upoštevamo značilnosti Občine Trzin.  

 

Odlok se začne uporabljati pri pripravi javnega razpisa in ob vrednotenju programov izvajalcev letnega 

programa športa za leto 2021.   

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1236


PREDLOG SKLEPA:  

 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 

82/20), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni 

list RS, št. 26/14) in 16. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) na 14. redni 

seji, dne 23. septembra 2020, sprejel 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 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: 14-6/2020                                           Župan Občine Trzin 

Datum: 23. 9. 2020                   Peter LOŽAR, l. r 

 

 

PREDLOG ODLOKA:  

 

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o 

Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 

16. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 8/20) je Občinski svet Občine Trzin na 

_____ redni seji dne _. _. 2020 sprejel 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Trzin 

 

1. člen 

 

Črta se 3. točka prvega člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa 

v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 9/18). 

 

2. člen 

 

V 3. členu odloka se doda nova 3. točka pod odstavkom A, ki se glasi ''3. Športna vzgoja otrok in mladine 

s posebnimi potrebami''. Dosedanja 3., 4., 5., 6. in 7. točka se preštevilčijo v 4., 5., 6., 7. in 8. točko.  

 

3. člen 

 

Merila za vrednotenje programov letnega programa športa v Občini Trzin se nadomestijo z novimi 

Merili za vrednotenje programov letnega programa športa v Občini Trzin, ki so sestavni del tega odloka.  

 

4. člen 

 

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

Številka: ____________                                                                                         Župan Občine Trzin 

Datum: _____________                                                                                             Peter Ložar, l. r.  

       

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1236

