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Obrazložitev predloga:
Občina Trzin je dolžna vsako leto v skladu z Zakonom o športu sprejeti Letni program športa v občini.
Z njim določi programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti,
potrebnih za njihovo uresničevanje, obseg finančnih sredstev pa je določen v proračunu. Občinski svet
uvrsti v letni program tiste vsebine nacionalnega programa in občinskega programa razvoja športa, ki
so pomembne za lokalno skupnost in upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti.
Izbor programov in izvajalcev za posamezne programe se izpelje na podlagi javnega razpisa na
podlagi meril iz Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v Občini Trzin. Naložbe
v objekte in vzdrževanje športne infrastrukture izvaja neposredno občinska uprava. Občina Trzin se
trudi pridobiti zemljišča za razširitev Športnega parka Trzin Mlake, za potrebe nogometnega igrišča,
od Hypo Leasinga, česar v Letnem programu športa ne vrednotimo posebej.
V proračunu Občine Trzin za proračunsko leto 2016 je zagotovljeno 160.419,80 za sofinanciranje
športa, in sicer 111.671,80 EUR za športno infrastrukturo:
 Vzdrževanje športnih objektov in obnove PP 113
 Naložbe v športno opremo, načrtujemo razširitev STREET WORKOUT PARKA PP 0174,
 Naložbe v športne objekte (Montažno strelišče v OŠ Trzin – za leto 2016 načrtujemo nakup še
treh elektronskih tarč ,…) PP 259
 Vlečnica Tonček – smučišče Dolga dolina PP 289
 Obnova in modernizacija igrišča pri OŠ Trzin PP 290
in 48.748,00 EUR za dejavnosti izvajalcev letnega programa športa:
 Športna vzgoja otrok in mladine PP 0165 in 0175,
 Športna rekreacija PP 0165,
 Kakovostni in vrhunski šport PP 0165,
 Razvojne in strokovne naloge v športu (izobraževanja, založništvo in delovanje društev) PP
0165 in
 Športna značka Občine Trzin PP 166
 Sofinanciranje uporabe športnih objektov in opreme, ki je vezana na objekt (najemnine) PP
0167,
 Prireditve športnih društev (določene večje občinske prireditve) PP 0169 do 0173.

Skupna sredstva za sofinanciranje športnih programov se v letu 2016 zvišujejo za 79.349,80 EUR v
primerjavi s planom za 2015 predvsem zaradi višjih letnih vlaganj v infrastrukturo. Pri investiciji v
Vlečnico Tonček in Obnovo igrišča pri OŠ Trzin smo kandidirali na razpis fundacije za šport, od
katere pričakujemo 30 % sofinanciranje. Investicije v Vlečnico Tonček brez sofinanciranja Fundacije
ne bomo izvedli. Sredstva za dejavnosti izvajalcev LPŠ se malenkostno dvigujejo v primerjavi z letom
2015.
V športne objekte bo vlagala neposredno občina in kasneje omogočala uporabo objektov različnim
izvajalcem športnih programov..
Finančne posledice: Sprejem Letnega programa športa za leto 2016 ne prinaša drugih neposrednih
finančnih obremenitev kot so že zajete v sprejetih spremembah proračuna za leto 2016. Za šport se bo
v 2016 namenilo 81.070 kar je za 16.125 EUR manj, kot je bilo za šport namenjenih z Letnim
programom športa za leto 2014.
_____________________________________________________________________________
Besedilo sklepa:
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 7. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 odl. US, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA),
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št.
26/14), Programa razvoja športa v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 11/03), Pravilnika o
vrednotenju in sofinanciranju programov športa v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/11), Odloka
o spremembah proračuna Občine Trzin za leto 2016 (Uradni vestnik OT 10/15) in Statuta Občine
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 10. redni seji, dne 16.
decembra 2015 sprejel
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2016 v
predloženem besedilu.
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne
veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 10-9/2015
Datum: 16.12.2015

Župan
Peter Ložar l.r.
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LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI TRZIN
ZA LETO 2016
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) se izvajanje občinskega programa
športa v Občini Trzin določi z letnim programom športa, ki določa programe športa, ki se
sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg
sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu.
Iz Proračuna Občine Trzin se za proračunsko leto 2016 za programe športa zagotovi 160.419,80 EUR,
in sicer 111.671,80 EUR za investicije v športno infrastrukturo in 48.748,00 EUR za programe
izvajalcev letnega programa športa (športna društva, vrtec, šola, vrhunski športniki in morebitni drugi
izvajalci).
Letni program športa za leto 2016 je prikazan po vsebini in obsegu proračunskih postavk ter po
vsebinah in obsegu skladno z Nacionalnim programom športa.
Obseg sofinanciranja oziroma višina sredstev je razvidna iz preglednice.
A/Letni program športa po proračunskih postavkah
Zajema naslednja področja :
 obseg sofinanciranja športnih programov izvajalcev v obliki dotacij dodeljenih na podlagi
razpisa,
 obseg sofinanciranja športa za vse – tekmovanja za Športno značko Občine Trzin,
 obseg sofinanciranja velikih občinskih športnih prireditev,
 obseg sofinanciranja interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok,
 obseg sofinanciranja investicijskega in tekočega vzdrževanja športnih objektov in opreme.
B/Letni program športa po vsebinah Nacionalnega programa športa
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Proračunska postavka 0175 (12.500 EUR)
Iz proračunske postavke 0175 se v letu 2016 sofinancirajo:
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
1.1.1. Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v okviru Zlatega sončka.
V skladu z dogovorom se sofinancira 10 urni plavalni tečaj v višini 12 EUR/otroka.
1.1.2 Tečaj smučanja
Tečaj Smučanja organizira in vodi Smučarsko društvo Trzin v času šolskih počitnic.
1.1.3 Splošna tedenska vadba za predšolske otroke
Vadbo vodi in organizira ŠD Skirca Trzin.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta:

1.2.1. Naučimo se plavati – 15 urni plavalni tečaj za neplavalce na predmetni stopnji in preverjanje
znanja plavanja v 6. razredu devetletke.
Sofinancira se delež stroškov za izvedbo tečaja in preverjanja, ki ga ne pokrije ministrstvo. Program je
za starše brezplačen.
1.2.2. Šolska športna tekmovanja – tekmovanja na nivoju OŠ domžalske regije, področno in
tekmovanja na državnem nivoju.
Sofinancira se delež stroškov za tekmovanja na nivoju osnovnih šol domžalske regije in delež na
področnem nivoju. Za tekmovanja na državnem nivoju se financira prevoz, prehrana in morebitne
prijavnine.
1.2.3. Drugi 80 urni programi.
Sofinancira se strokovni kader za 80 urne programe športne vzgoje.
1.2.4 Nadstandardni program športne vzgoje
Sofinancira se strokovni kader in sicer v obsegu treh ur tedensko kot sočasno poučevanje učitelja
razrednega pouka in učitelja športne vzgoje v 2., 3., in 4. Razredu OŠ Trzin, kar pomeni 1 ura na
oddelek na 14 dni.
1.2.5. Programi v počitnicah in pouka prostih dneh.
1.2.6 Programi OŠ izvajani v balonu Taubi Trzin
Sofinancira se do 50 ur pouka OŠ Trzin. Strošek se obračuna glede na dejansko uporabljena igrišča
za potrebe izvedbe ure pouka, v znesku 50% ceni najema posameznega igrišča v dopoldanskem času.
Koordinacijo programov iz točk 1.1. in 1.2.1 do 1.2.4 izvaja OŠ Trzin v sodelovanju z Zavodom za
šport in rekreacijo Domžale.
Proračunska postavka 0165 (1.3., 1.4., 2., 3. in 4., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 skupaj 25.500 EUR)
1.3. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta) in mladine (od 15. do 20. leta), usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
Sredstva so namenjena za programe športnih društev, za starostne kategorije od 6 do 15 let, ki
nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih panog (kolektivne in individualne panoge), ter za
programe športnih društev za starostne kategorije od 15 do 20 let, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih
različnih športnih panog (kolektivnih in individualnih).
Proračunska postavka 0165
1.4. Interesna športna vzgoja otrok in mladine.
Sredstva so namenjena za 80 urne programe športne vzgoje v športnih društvih za udeležence, ki niso
vključeni v tekmovalne sisteme.
Proračunska postavka 0165
2. ŠPORTNA REKREACIJA
Sredstva so namenjena za redne 80 urne programe športno rekreativne vadbe odraslih. Izvajalcem, ki
to dejavnost izvajajo v rekreativnih ligah, se priznajo dodatna sredstva v skladu s pravilnikom. Športna
rekreacija predstavlja športno dejavnost odraslih vseh starosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega
počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja in zabave. Z vidika javnega interesa so pomembni zlasti
učinki take vadbe, ki nesporno dokazujejo, da je redna, kakovostno strukturirana in ustrezno
intenzivna športna rekreacija koristna za zdravje posameznika in posledično za javno zdravje. Cilj
občine je povečati delež redno športno dejavnih odraslih.
Proračunska postavka 0165
3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Sredstva so namenjena za programe športnih društev, ki nastopajo v rednih tekmovalnih sistemih
starostne kategorije nad 20 let, od medobčinskega do državnega nivoja.

V okviru posebej razpisane vsote znotraj postavke 165, se v skladu s pravilnikom sofinancirajo tudi
športniki svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda (vrhunski šport). Za leto 2016 bomo
razpisali 2.000,00 EUR.
Proračunska postavka 0165
4. ŠPORT STAREJŠIH.
Sofinancira se skupinske gibalne vadbe starejših na površinah za šport v naravi in v urbanem okolju.
Financira se celoletne 80 urne programe.
Proračunska postavka 0165
5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU:
V letu 2016 se sredstva namenijo za naslednja področja:
Proračunska postavka 0165
5.1. Delovanje društev
Sofinancirajo se osnovni materialni stroški, ki so potrebni za osnovno delovanje društva, in sicer na
način, da društva lahko 25% sredstev za programe porabijo za osnovne materialne stroške društva.
Proračunska postavka 0165
5.2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
Sofinancira se:
 Osnovno in dodatno izobraževanje ter izpopolnjevanje strokovnega kadra, ki je bil že do
sedaj uspešen pri svojem delu v društvih, nima pa za to ustreznega znanja.
 Udeležbo in kotizacijo na rednih letnih licenčnih seminarjih in drugih izobraževalnih
seminarjih.
V javnem razpisu bomo jasno zapisali, da izobraževanj ne bomo sofinancirali izvajalcem, ki
dodeljenih sredstev v preteklem letu, ki so jih s kandidaturo na razpis pridobili, niso izkoristili oziroma
izobraževanj niso izvedli. Za leto 2016 bomo razpisali 1.000,00 EUR v okviru PP 165.
Proračunska postavka 0165
5.3. Založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa
Sofinancira se:
Dejavnost nabave in izdajanja strokovne literature in drugi periodičnih in občasnih športnih publikacij
in vzpostavitev ter vzdrževanje internetne strani posameznega društva. Za leto 2016 bomo razpisali
500,00 EUR v okviru PP 165.
Proračunska postavka 0165
5.4. Manjše prireditve športnih društev
V okviru sredstev na postavki 0165 se del sredstev nameni za manjše prireditve. Višino sredstev
določi komisija za vrednotenje športnih programov na podlagi prejetih prijav.
Proračunska postavka 0166
6. Športne prireditve – tekmovanja v okviru Športne značke Občine Trzin (1.500 EUR)
Tekmovanja oziroma aktivnosti v okviru Športne značke Občine Trzin bodo podrobneje določeni v
razpisu za izbor izvajalcev.
Sredstva za prireditve za Športno značko se dodelijo posameznim izvajalcem na podlagi kandidatur na
javnem razpisu. Za leto 2016 bomo športno značko razširili tudi na otroke in mladino, ter na tak način
poskušali povečati udeležbo v tej zanimivi akciji.
Proračunske postavke od 0169 do 0173
6. Večje občinske športne prireditve, v izvedbi športnih društev (skupaj 5.248,00 EUR)
Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po svoji vsebini širši (javni) pomen in so organizirane
na območju Občine Trzin. V letu 2016 bo Občina Trzin sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev:

Naziv prireditve
Proračunska postavka
Tek Petra Levca
0169
Občinsko prvenstvo v veleslalomu
0170
Otroška olimpiada Trzin
0171
Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin
0172
Šahovski turnir ob občinskem prazniku
0173
.
Sredstva se razpišejo hkrati z razpisom za sofinanciranje športnih programov.

Namenska sredstva
1.000,00 EUR
1.000,00 EUR
800,00 EUR
2.000,00 EUR
448,00 EUR

Proračunska postavka 167
7. Sofinanciranje najemnin (4.000 EUR)
Sofinanciranje uporabe športnih objektov (najemnine), na katere se lahko prijavijo tudi društva s
sedežem zunaj občine Trzin, za mlajše selekcije, če v njih trenirajo otroci iz Trzina. Sredstva se
razpišejo hkrati z razpisom za sofinanciranje športnih programov.
Proračunske postavke: 0113, 0174, 259 289 in 290
8. ŠPORTNI OBJEKTI 111.671,80 EUR
Občina Trzin zagotavlja na posebnih proračunskih postavkah sredstva za naslednje namene:
 Vzdrževanje športnih objektov in obnove PP 0113 (15.300 EUR)
Redni letni pregledi in popravila vseh igral in obnove športnih objektov na javnih igriščih. Popravilo
poškodb po vandalizmih, zamenjava in popravilo dotrajanih zaščitnih mrež in ostale opreme (koši,
klopi, goli, ograja…).
 Naložbe v športno opremo, STREET WORKOUT, PP 0174 (3.000 EUR).
Ob športnem parku Trzin mlake smo postavili naprave za telovadbo z lastno težo. V letu 2016
planiramo razširitev parka.
 Naložbe v športne objekte - Montažno strelišče v OŠ Trzin – Nakup treh kompletov
elektronskih tarč. PP 259 (16.800,00 EUR)
 Vlečnica Tonček – Smučišče Dolga dolina V letu 2016 planiramo postavitev vlečnice na
smučišču v dolgi dolini. Z vlečnico bo lahko obratovalo celo smučišče. Za sofinanciranje
investicije je Občina Trzin kandidirala na razpisu Fundacije za šport. Investicije v Vlečnico
Tonček, brez sofinanciranja Fundacije za šport, ne bomo izvedli. PP 289 (57.571,80 EUR)
 Obnova in modernizacija igrišča pri OŠ Trzin. Igrišče pri OŠ Trzin je potrebno obnove.
Obnove se bomo lotili fazno. Pred izvedbo bomo naredili idejni projekt, ki bo vseboval razsvetljavo,
obnovo površin in morebitna dodatna igrala. V letu 2016 planiramo postavitev razsvetljave in elektro
omarice s prižigališčem. Za sofinanciranje investicije je Občina Trzin kandidirala na razpisu Fundacije
za šport. PP 290 (19.000,00 EUR)
C/. Druge določbe
Sredstva za sofinanciranje športnih programov izvajalcev LPŠ (športna društva, šola, …) se razdelijo v
celoti na podlagi javnega razpisa in prijav izvajalcev na ta razpis.
A/Sofinanciranje športnih programov izvajalcev
1. Letni program športa - razpis
2. Športna značka Občine Trzin
3. Velike občinske športne prireditve
4. Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin
5. Letni program športa -razpis "Interesna športna vzgoja predšolskih
in šoloobveznih otrok"
B/Sofinanciranje novogradenj, vzdrževanja objektov in opreme
1. Naložba v strelišče (elektronske tarče)

165
166

48.748,00
25.500,00
1.500,00

30,39%
15,90%
0,94%

167

5.248,00
4.000,00

3,27%
2,49%

12.500,00
111.671,80
259 16.800,00

7,79%
69,61%
10,47%

01690173

175

2. Vzdrževanje športnih objektov, obnove, mat. stroški
3. Oprema za dejavnost športnih društev
4. Vlečnica Tonček - Smučišče Dolga dolina
5. Obnova in modernizacija igrišča pri OŠ Trzin
SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA 2016

113
174
289
290

15.300,00
9,54%
3.000,00
1,87%
57.571,80 35,89%
19.000,00 11,84%
160.419,80 100,00%

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku Občin Trzin in začne
veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 10-9/2015
Datum: 16.12.2015

Župan
Peter Ložar, l.r.

