
 

OBČINA TRZIN  
w w w .t r z i n . s i  

 

MENGEŠKA CESTA 22     1236   TRZIN                                                                                                                                                                      

T  01  564  45  44      E INFO@TRZIN.SI  

MŠ 1358561000     DŠ SI33714789   

TRR 01386-0100001846     ŠT PU 76848 
 

 
 
OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

  

Številka zadeve: 900-0007/2023-14 

Datum: 15. 2. 2023 

 

 

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

program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Odloka o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 9/18 in 15/20), 

Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2023 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 19/21) in Statuta Občine 

Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin 

na 3. redni seji, dne 15. februarja 2023, sprejel 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI TRZIN  

ZA LETO 2023 

 

Na podlagi 13. člena Zakona o športu izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno 

koledarsko leto določi občinski svet z letnim programom športa na lokalni ravni, ki določa programe in 

področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se 

zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva strukturo in prednostne naloge, 

opredeljene v nacionalnem programu. 

 

Iz Proračuna Občine Trzin se za proračunsko leto 2023 za šport zagotovi 70.800,00 EUR za programe 

izvajalcev letnega programa športa (športna društva, šola, vrhunski športniki, perspektivni športniki in 

morebitni drugi izvajalci). 

 

V letu 2023 bomo nadaljevali z aktivnostmi povezanimi z izgradnjo Večnamenske športne dvorane Trzin. 

Pogodba za GOI in opremo dvorane je podpisana, v višini 5.235.000,00 EUR. Pripravljalna dela na 

gradbišču se začnejo februarja, zaključek gradnje pa je predviden aprila 2024. Dinamiko plačil bomo 

določili z novelacijo investicijskega programa. Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi za pridobitev 

nepovratnih sredstev. 

 

V letu 2023 bomo nadaljevali z aktivnostmi za modernizacijo in širitev ŠRP Mlake. V prvi polovici leta 

pričakujemo gradbeno dovoljenje, po prejemu le tega pa bomo naročili Projekt za izvedbo in za 

občinskem svet pripravili novelacijo investicijskega programa.  

 

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2023 je prikazan po vsebinah skladno z Nacionalnim 

programom športa in po proračunskih postavkah. 
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Programi in področja, za izvajanje katerih se z letnim programom športa določa obseg javnih sredstev 

za sofinanciranje, so: 

 

I. Športni programi so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti, in sicer: 

 

Proračunska postavka 0175 (13.500 EUR) 

Iz proračunske postavke 0175 se v letu 2023 sofinancirajo: 

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:  

 

1.1.1. Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v okviru Zlatega sončka. 

Sofinancira se 10 urni plavalni tečaj v višini 12 EUR/otroka. 

 

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta: 

 

1.2.1. Naučimo se plavati: 

A: Sofinancira se tečaj za plavanje v prvem razredu OŠ v višini 33% cene tečaja plavanja na otroka.  

B: Sofinancira se preverjanje znanja plavanja na predmetni stopnji. 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 Dodatne ure športa.  

Sofinancira se dodatne ure športa v prvi triadi, ki potekajo praviloma takoj po pouku v času podaljšanega 

bivanja. Sofinancira se maksimalno 2 šolski uri na posamezni oddelek. S športom za sprostitev, oziroma 

dodatnimi športnimi urami za prvo triado, so v Osnovni šoli Trzin začeli s šolskim letom 2022/2023.  

 

Program izvaja OŠ Trzin, s katero se sklene pogodbo o izvajanju programa športa. 

 

1.3. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 

Programi, v katere so vključeni otroci in mladina s posebnimi potrebami z odločbo pristojnega 

organa, se vrednotijo individualno za posameznega otroka s stalnim bivališčem v Občini Trzin.  

 

Proračunska postavka 0165 (2,3,4,5,6 skupaj 33.000 EUR) 

Iz proračunske postavke 0165 se v letu 2023 sofinancirajo: 

 

 

 



  

 
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Sredstva so namenjena za programe športnih društev, za starostne kategorije od 12 do 18 let, ki 

nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih slovenskih športnih panog (kolektivne in individualne 

panoge), od medobčinskega do državnega nivoja. 

3. Kakovostni šport 

Sredstva so namenjena za programe športnih društev, ki nastopajo v rednih tekmovalnih sistemih 

različnih športnih panog, za starostne kategorije nad 18 let, od medobčinskega do državnega nivoja. 

4. 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. Cilj občine je povečati delež redno športno 

dejavnih odraslih. 

5.  Šport starejših 

Sofinancira se skupinske gibalne vadbe starejših na površinah za šport v naravi in v urbanem okolju. 

Financira se celoletne 80 urne program. 

 

6. Razvojne dejavnosti v športu: 

 

-  izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu; 

-  založništvo v športu; 

- delovanje športnih društev; 

 

Proračunska postavka - vrhunski šport 0322 (skupaj 8.000 EUR) 

Iz proračunske postavke 0322 se v letu 2023 sofinancirajo: 

1. Perspektivni šport 

Perspektivni šport predstavlja programe priprav in tekmovanj kategoriziranih športnikov mladincev ali 

kadetov usmerjenih v doseganje vrhunskih rezultatov na mednarodni ravni.  

 

V programu se vrednoti mlade perspektivne športnike, ki so na dan javnega razpisa, športniki s 

stalnim bivališčem v Občini Trzin in imajo na dan objave razpisa veljavno   kategorizacijo objavljeno 

v biltenu OKS-ZŠZ. Sredstva v višini 2.000,00 EUR se bodo razdelila med perspektivne športnike 

glede na število prijav. 

 

2. Vrhunski šport  

V program vrhunskega športa so uvrščeni kategorizirani športniki uvrščeni v olimpijski, svetovni 

ali mednarodni razred. V programu se vrednoti vrhunske športnike, ki so na dan javnega razpisa, 

športniki s stalnim bivališčem v Občini Trzin in imajo na dan objave razpisa veljavno kategorizacijo 

objavljeno v biltenu OKS-ZŠZ. Vadba vrhunskega športnika se sofinancira z 2.000,00 EUR na 

posameznega športnika.  



  

 
II. Športni objekti in površine za šport v naravi: 

Občina Trzin zagotavlja na posebnih proračunskih postavkah sredstva za naslednje namene: 

 

Proračunska postavka - vzdrževanje športnih objektov in obnove 0113 (17.000,00 EUR) 

Iz proračunske postavke 0113 se v letu 2023 sofinancirajo: 

 

Redni letni pregledi in popravila vseh igral in obnove športnih objektov na javnih igriščih. V letu 2023 

planiramo tekoče vzdrževanje ŠRP Mlake, predvsem zaščitne mreže, košarkarske table, ter mrežo za 

golf. Popraviti bo potrebno pitnik, razne klopi, ograje, dokupiti komplet mize s klopmi, obnoviti naprave 

na trim progi, ipd….  

 

III.  Sofinanciranje najemnin: 

 

Proračunska postavka 0167 (10.000,00 EUR) 

Iz proračunske postavke 0167 se v letu 2023 sofinancirajo: 

 

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. Sredstva se razdelijo trzinskim društvom na 

podlagi dejanskega stroška najema, društvom s sedežem zunaj pa z nominalnim zneskom na ekipo 

mlajših selekcij v katerih igrajo občani Trzina. 

 

V javnem razpisu bomo jasno zapisali, da najemnin ne bomo sofinancirali izvajalcem, ki dodeljenih 

sredstev v preteklem letu, ki so jih s kandidaturo na razpis pridobili, niso izkoristili. 

IV. Športne prireditve in promocija športa: 

Proračunska postavka 0165 

 

1. Športne prireditve po lastni zamisli 

V okviru sredstev na postavki 0165 se del sredstev nameni za manjše prireditve. Višino sredstev 

sofinanciranja na posamezno prireditev bo 150,00 EUR, s tem da bodo sofinancirane največ 3 prireditve 

posameznega društva. 

 

Proračunska postavka od 0169 do 0173 

 

2. Večje občinske športne prireditve v izvedbi  športnih društev (skupaj 6.300,00 EUR) 

Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po svoji vsebini širši (javni) pomen in so organizirane na 

območju Občine Trzin. V letu 2023 bo Občina Trzin sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev: 

 

Naziv prireditve Proračunska postavka Namenska sredstva 

Tek Petra Levca  0169 2.000,00 EUR 

Občinsko prvenstvo v veleslalomu  0170 1.000,00 EUR 

Otroška olimpiada Trzin 0171 800,00 EUR 

Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin 0172 2.000,00 EUR 

Šahovski turnir ob občinskem prazniku 0173 500,00 EUR 

Sredstva se razpišejo hkrati z razpisom za sofinanciranje športnih programov. 



  

 
Druge določbe  

 

Sredstva za sofinanciranje športnih programov izvajalcev LPŠ se v celoti razdelijo na podlagi javnega 

razpisa in prijav izvajalcev na ta razpis ocenjenih po veljavnem odloku in merilih. 

 

Tabela: LETNI PROGRAM ŠPORTA v Občini Trzin za leto 2023 

1. Programi športnih izvajalcev 165 33.000,00 

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

3. Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin 167 10.000,00 

4. Letni program športa -razpis "Interesna športna vzgoja  

šoloobveznih otrok" 
175 13.500,00 

5. Vrhunski šport 322 8.000,00 

Sofinanciranje programov  izvajalcev LPŠ 2023   70.800,00 

 

 

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2023 se objavi v Uradnem vestniku Občin Trzin in začne veljati 

naslednji dan po objavi.  

 

 

Številka: 671-0001/2023-1 

     

                                                                                                                                Župan Občine Trzin 

                                                                                                                                      Peter LOŽAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/2023, z dne 16. 2. 2023, 

- arhiv, tu. 


