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Zadeva:                    Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2014 
 
Namen:                       Seznanitev občinskega sveta s poročilom  
 
Pravna podlaga:       Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo 

2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 7. člen Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 odl. US, 110/02-ZGO-1, 15/03-
ZOPA), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 
(31/00 popr.)), Program razvoja športa v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
11/03), Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v Občini Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 8/11) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) 

 
Predlagatelj:          župan Peter LOŽAR 
 
Poročevalec:          g. Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec VII/2-II  
 
Obrazložitev:  
 
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 Občine Trzin na podlagi Zakona o športu sprejme Letni program športa v Občini Trzin, ki 
določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za 
njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu.  
 
Občina na podlagi letnega programa športa objavi javni razpis, na katerega kandidirajo izvajalci 
programa, kot so športna društva in Osnovna Šola Trzin.  
 
Izvajalci letnega progama športa morajo na podlagi pogodbe, ki jo sklenejo z Občino o izvedbi 
programa poročati Občini. Poročila društev, letni program športa, in dodeljena sredstva na podlagi 
razpisa za sofinanciranje programov športa so podlaga za pričujoče poročilo. 
 
 
Finančne posledice: Seznanitev občinskega sveta s poročilom nima finančnih posledic za Proračun 
Občine Trzin. 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200197&stevilka=4794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200227&stevilka=1171
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200315&stevilka=589
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200031


Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- 
uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 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 program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, (31/00 popr.)), 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. 8/11) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji dne  11.02.2015 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za 
leto 2014. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. Poročilo o 
uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2014 pa se objavi na spletni strani 
Občine Trzin.   
 
 
Številka: 4-7/2015                                                                                                            župan: 
Datum: 11.02.2015                                                                                                      Peter LOŽAR, l.r. 
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