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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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - 

ZIUOOPE), 4. in 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – 

ZDeb) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) je 

župan Občine Trzin izdal 

 

POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI TRZIN ZA LETO 2021 

 

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 2021 s katerim je opredelil spodaj 

navedena področja. 

 

V proračunu Občine Trzin  za proračunsko leto 2021 je bilo realizirano 106.781,57  EUR za šport v Občini 

Trzin, in sicer 58.335,93 EUR za infrastrukturo in 48.445,64 EUR za programe izvajalcev letnega 

programa športa: 

 

  pp planirano realizirano 

Sofinanciranje športnih programov  izvajalcev   
59.800,00 58.335,93 

1. Letni program športa - razpis 165 29.000,00 27.234,62 

2. Velike občinske športne prireditve 0169-0173 6.300,00 4.152,26 

3. Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih 

površin 
167 

5.000,00 2.000,00 

4. Letni program športa -razpis "Interesna športna 

vzgoja  šoloobveznih otrok" 
175 

11.500,00 16.949,05 

5. Vrhunski šport 322 8.000,00 8.000,00 

Sofinanciranje novogradenj, vzdrževanja 

objektov in opreme 
  

166.240,00 48.445,64 

1. Vzdrževanje športnih objektov, obnove, mat. 

stroški 
113 

33.740,00 31.269,67 

2. Nogometno igrišče 335 40.000,00 0,00 

3. Večnamenska dvorana 356 66.000,00 17.175,97 

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA 2021   226.040,00 106.781,57 
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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, in namizni tenis, 

se dodatno izvaja še v mladinskem klubu. Šahovski klub izvaja dejavnost v Jefačnkovi domačiji. 

 

Za vzdrževanje športnih objektov je bilo v letu 2021 porabljenih 31.269,67 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 tekoče stroške oskrbe objektov z vodo, elektriko, stroške odvoza 

smeti. V letu 2021 so se sredstva poleg rednega vzdrževanja, porabila za nabavo zunanje mize za 

namizni tenis, za obračanje in rezanje panelne ograje okrog OŠ Trzin in okrog Športnega parka pri OŠ 

Trzin, za nabavo in montažo dveh novih košarkarskih tabel z obroči v ŠRP mlake, za izdelavo varnostne 

podlage v parku za ulično vadbo in pripravo teniških igrišč za sezono. 

 

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 in društvo borilnih veščin Komenda ter 

vrhunski športniki Jošt Zakrajšek, Krešimir Keresteš in Annamaria Prezelj. 

 

Športno vzgojo predšolskih otrok je v letu 2021 izvajalo 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, Društvo borilnih 

veščin Komenda 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. 

 

Športno vzgojo otrok usmerjenih v kakovostni šport so izvajala tri društva: Strelsko društvo, ŽKK 

Domžale in Športno društvo Trzin. 

 

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

Domžale in Športno društvo Trzin s futsalom. 

 

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.  

 

Glede na realizacijo je razvidno, da so društva kljub omejitvenim ukrepom v 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 v tem delu v večini uresničen. Res pa je, da na področju izvajanja 

športnih prireditev, zaradi prepovedi združevanja, le teh društva niso mogla izvajati, zato je bila 

realizacija na področju prireditev slaba. 

 

V občini Trzin so se preko letnega programa športa v letu 2021 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: 671-0002/2020-3                         Župan Občine Trzin 

Datum: 31. 5. 2022                  Peter LOŽAR  

 

 


