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Obrazložitev 
predloga Usmeritev za razvoj športa v javnem interesu v Mestni občini 

Ljubljana do leta 2008. 
 

 
PRAVNI TEMELJ 
 
Pravni temelj za sprejem predloga Usmeritev za razvoj športa v javnem interesu v 
Mestni občini Ljubljana je 3. člen Zakona o športu (Ul. RS št. 22/98) in Nacionalni 
program športa v Sloveniji (Ul. RS št. 24/2000). 
 
 
RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 
 
S sprejetjem dveh temeljnih dokumentov, ki opredeljujeta šport so bile podane 
podlage za sprejem izvedbenih dokumentov za področje športa, ki je v javnem 
interesu, tudi v lokalnih skupnostih. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji je 
sprejel Državni zbor 3.3.200, veljati pa je začel 17. 3. 2000. S sprejetjem 
Nacionalnega programa so bili dani okviri za celosten razvoj športa v Sl0veniji, kar je 
omogočilo lokalnim skupnostim, da za svoje področje sprejmejo ustrezne razvojne 
usmeritve v športu. Z Nacionalnim programom športa se določajo vsebine športa, ki 
so v javnem interesu in finančni okviri za sofinanciranje posameznih segmentov 
športa. V Zakonu o športu je določeno, da lokalna skupnost za svoje področje določi 
programe športa, ki so v javnem interesu v lokalni skupnosti in merila, ki so podlaga 
za določitev sofinanciranja posameznih programov.športa. 
Strateški cilj razvoja športa v mestni občini Ljubljana je doseči, da postane šport 
nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev Ljubljane.Za uresničevanje 
tega cilja bomo iz sredstev proračuna podpirali izvajanje naslednjih programov 
športa: športna infrastruktura, šport otrok in mladine, športna rekreacija, vrhunski in  
kakovostni šport in spremljajoče dejavnosti. 
V Mestni občini Ljubljana smo pripravili dokument Usmeritve za razvoj športa v 
javnem interesu v Mestni občini Ljubljana do leta 2008, ki opredeljuje športne 
programe, ki so v javnem interesu v Mestni občini Ljubljana in okvirne opredelitve za 
sofinanciranje teh programov. Usmeritve bodo podlaga za pripravo in sprejem 
letnega programa športa, ki ga vsako leto potrjuje Mestni svet ob sprejemu 
proračuna. Pravilnik o postopku izbora izvajalcev letnega programa športa z merili za 
vrednotenje programov športa, ki je podlaga za operacionalizacijo letnega programa 
športa, ki se sofinancira iz proračuna Mestne občine Ljubljana, bo pripravljen po 
sprejetju Usmeritev in posredovan v razpravo in sprejem mestnim svetnikom v drugi 
polovici leta 2004. 
 
OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA 
 
Usmeritve temeljijo na oceni stanja, ki opredeljuje doseženo stopnjo razvoja športa v 
Mestni občini Ljubljana v primerjavi z Nacionalnim programom športa v Republiki 
Sloveniji. Iz ocene stanja je razvidno, da je šport v Mestni občini Ljubljana 
sorazmerno dobro razvit in da na področjih športa otrok in mladine celo presega 
izhodišča v Nacionalnem programu, zaostajamo pa na področju športne 
infrastrukture. Nacionalni program športa opredeljuje kot normativ do leta 2010, 0,5 
m2 pokritega in 3 m2 nepokritega športnega prostora na prebivalca. Trenutno stanje 



v MOL je 0,39 m2 pokritega in 2,72 m2 nepokritega športnega prostora na 
prebivalca. Iz  ocene razvojne možnosti izhaja, da je v Mestni občini Ljubljana realno 
možno do leta 2010 potrebne športne površine. 
 
POGLAVITNE  REŠITVE 
 
Pri pripravi dokumenta smo izhajali iz naslednjih načel: 
1. Programi športa so namenjeni posamezniku in njegovim pravicam do sodelovanja 
na področju športa, ki je v  javnem interesu MOL. 
2. Proračunska sredstva so pod enakimi pogoji dostopna vsakemu posamezniku. 
 
Organizacijske oblike v katere se oblikujejo izvajalci programov športa temeljijo na 
določilih Zakona o športu, s tem, da imajo pod enakimi pogoji prednost izvajalci, ki so 
ustanovljeni na podlagi Zakona o društvih. Obseg finančnih sredstev, ki se namenjajo 
za posamezne programe športa, ki je v javnem interesu, je uokvirjen s proračunskimi 
možnostmi Mestne občine Ljubljana. 
 
Na področju športne infrastrukture opredeljujemo izgradnjo manjkajočih športnih 
površin do opredeljenega normativa v Nacionalnem programu športa in način 
upravljanja in vzdrževanja športnih objektov, ki so v lasti MOL. Upravljalci bodo z 
gospodarjenjem s športnimi objekti zagotavljali ustvarjanje lastnih sredstev in s tem 
zmanjševali sredstva proračuna, ki se namenjajo za tekoče obratovanje športnega 
objekta. 
 
Z usmeritvami opredeljujemo, da je v javnem interesu na področju športa v prvi vrsti 
šport otrok in mladine ter športna rekreacija v najširšem pomenu besede, saj je v 
okviru tega segmenta športa vključena tudi športna dejavnost študentov in invalidov 
in to tako v organiziranih kot neorganiziranih oblikah dejavnosti. 
 
Na področju športa otrok in mladine bomo s proračunskimi sredstvi zagotavljali 
programe, ki optimalno razvijajo motorično sposobnost otrok in mladine in najbolj 
nadarjenim omogočajo vključevanje v programe kakovostnega in vrhunskega športa. 
 
Na področju športne rekreacije bomo zagotavljali pogoje za ukvarjanje s športno 
rekreacijo vsem slojem in kategorijam prebivalstva in to tako v organiziranih kot 
neorganiziranih oblikah. 
 
Z izgradnjo in vzdrževanjem športne infrastrukture bomo ustvarjali razmere za 
ukvarjanje s športom čim večjega števila Ljubljančanov. Starostni kategoriji od 18 do 
25 let v kar so vključeni tudi študentje, invalidi in upokojenci bomo sofinancirali 
uporabo objektov. Za skupine kjer je to strokovno upravičeno pa tudi strokovni kader. 
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA 
 
Za 100 % realizacijo programov, ki jih Nacionalni program športa v RS predvideva v 
Mestni občini Ljubljana, bi morali letno do leta 2010 povečevati sredstva za realno za 
2,66 %. 
Za kvalitetno načrtovanje razvoja športa, ki bo v javnem interesu v naslednjem 
obdobju, je potrebno ločeno obravnavati rast proračunskih sredstev za dejavnost in 
rast proračunskih sredstev za investicije v športno infrastrukturo. Izhodišče za oceno 



razvojnih možnosti predstavlja delež sredstev za šport v proračunu MOL za leto 
2002. 

• ob ničelni realni rasti sredstev za šport bomo lahko zadržali doseženo stopnjo 
razvoja razen na segmentih vrhunskega športa članskih kategorij in 
obratovanja ter investicijskega vzdrževanja športnih objektov, kjer se bo 
stanje poslabševalo, 

• ob 3 % realni rasti sredstev za šport bomo lahko vzdrževali doseženo stopnjo 
razvoja na vseh segmentih športa v dosedanjem obsegu, realno rast bomo 
namenili za obratovanje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in s tem 
omogočili minimalno potrebno funkcionalno uporabnost športnih objektov, 

• ob 6 % realni rasti sredstev za šport bomo zagotovili povečanje športno 
aktivnega prebivalstva za 1 % letno, z izboljšanjem pogojev vadbe za šport 
nadarjenih otrok in mladine bomo povečali število kategoriziranih športnikov 
za 0,5 % letno in zagotovili primerno funkcionalno uporabnost športnih 
objektov. Enak delež sredstev kot v letu 2002 pa bi namenili za vrhunski šport 
članskih kategorij za nagrajevanje dosežkov, ki bistveno prispevajo k  
prepoznavnosti Ljubljane. 

 
Investicije v športne objekte: 
 
V MOL bomo do leta 2010 zgradili: 

• pokrit olimpijski plavalni bazen, 
• štadion za nogomet z do 15.000 gledalci, 
• večnamensko športno dvorano z do 8000 sedeži in 
• 3 športne dvorane z do 3000 sedeži. 

 
Za realizacijo programa investicij bo Mestni svet MOL sprejel posebne sklepe. 
 
V razvoj vseh segmentov športa so vključena tudi neproračunska sredstva. To še 
posebej velja za vrhunski in kakovostni šport članskih kategorij in za investicije v 
športno infrastrukturo. Dejanska  dinamika izgradnje športnih objektov je odvisna od 
tržnega interesa drugih subjektov. 
Sprejem usmeritev ne zahteva dodatnih finančnih sredstev, saj je možno programe 
prilagajati vsakoletnim možnostim proračuna. 
 
 
 
Pripravil: 
Marko Trškan, prof.          Načelnica oddelka: 
         Francka TROBEC, univ. dipl. org. 
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1. UVOD 
 
Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in 
ekonomski fenomen. Že od nekdaj velja za civilizacijsko vrednoto, je sredstvo za potrjevanje 
posameznika in identifikacije naroda v mednarodnem prostoru. S športom lahko kar največ 
prispevamo k skladnemu razvoju duha in telesa vsakega posameznika, zlasti otrok in mladine 
in prispevamo pomemben delež k oblikovanju moralnih vrednot. 
 
S športom ne vplivamo samo na družbeno koristne vrednote, kot so zdravje ter delovna in 
obrambna sposobnost, temveč predvsem na razvoj demokratične, humane, srečne, duševno in 
telesno uravnotežene osebe. 
 
Šport je pomemben tudi  z narodno gospodarskega vidika, saj posredno ali neposredno od 
njega živi vedno večje število zaposlenih v športni in spremljajoči industriji ter turizmu pa 
tudi poklicnih strokovnih delavcev in športnikov. 
 
Šport je šola demokracije, je del kulture posameznika in družbe in je pomemben ter 
nepogrešljiv del javnega interesa. 
 
Hiter in dinamičen razvoj športa v svetu in pri nas, poleg družbi koristnih učinkov, generira 
(predvsem v profesionalnem in vrhunskem športu) tudi negativne učinke, ki se kažejo 
predvsem v nasilju zlasti na nogometnih tekmah in uživanju nedovoljenih substanc zaradi 
doseganja boljšega rezultata. 
 
Šport je najprimernejša preventiva za mnoge socialno – patološke pojave med mladino kot so 
alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo … 
 
Ob upoštevanju vseh naštetih dejstev in v duhu Evropske konvencije o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah, zlasti glede »pravice do svobodnega združevanja in povezovanja z 
drugimi« je Svet Evrope sprejel Evropsko listino o športu in Kodeks etike v športu. Februarja 
1994 je Evropsko listino o športu sprejela tudi Vlada Republike Slovenije z namenom, da v 
športu združi vse sile na državni in lokalni ravni kot tudi na ravni civilne družbe, ter vzpostavi 
enotne temelje za učinkovit nadaljnji razvoj športa kot pomembnega socialnega in kulturnega 
segmenta družbe. 
 
Z namenom, da se v RS zagotovi uresničevanje javnega interesa v športu, je Državni Zbor RS 
sprejel leta 1998 Zakon o športu in leta 2000 Nacionalni program športa v RS. Oba 
dokumenta zavezujeta lokalno skupnost, da konkretno opredeli javni interes na področju 
športa v lokalni skupnosti in ga v skladu z možnostmi tudi uresniči. 
 
Za optimalni razvoj športa v MOL je posebej pomembno sodelovanje MOL in civilne športne 
družbe, katere glavna naloga je utrjevanje materialnih, organizacijskih in strokovnih temeljev 
športne sfere. 
 
 



2. OCENA STANJA    
 
Za oceno je posameznih segmentov športa je uporabljena terminologija, ki smo jo v MOL 
uporabljali pred sprejetjem zakona o športu. 
Šport v Mestni občini Ljubljana je dosegel takšno stopnjo razvoja, ki zahteva domišljen 
pristop k načrtovanju razvoja in nedvoumno odgovornost za nadaljnji razvoj športa pri za to 
pristojnih nosilcih športa na upravljavskih kakor tudi izvedbenih nivojih. Odgovornost MOL 
je, da ustvarja, v skladu z možnostmi, optimalne razmere za razvoj športa, ki je v javnem 
interesu. Pri tem tesno sodeluje z izvajalci teh programov.  
Šport je v MOL v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami dobro razvit in predstavlja 
približno tretjino obsega športa v Sloveniji.  
 
 
2.1. ŠPORT OTROK IN MLADINE 
 
Še posebej lahko, kot dobro urejeno, izpostavimo področje športa predšolskih otrok, saj v 
programe vključujemo vse otroke, ki obiskujejo vrtec. V program športne značke Zlati  
sonček, ki jih izvaja Agencija za šport Ljubljana, je vsako leto vključeno okoli 3.100 otrok iz 
14 ljubljanskih vrtcev,  drsalne tečaje obiskuje 1.440 otrok, tekmovanj v spomladanskem 
krosu se udeleži 2.690 otrok, pohoda po poti okoli Ljubljane pa se udeleži okoli 3.200 otrok. 
V program prilagajanja na vodo, ki se je v letu 2003, zaradi uvedbe devetletke, izvajal v 
osnovnih šolah in vrtcih, pa smo vključevali 2.490 otrok. 
 
Dobro je tudi stanje pri šoloobveznih otrocih in mladini. V programe učenja plavanja za druge 
razrede vključujemo iz 46 ljubljanskih osnovni šol 2.150 učencev, v preverjanje znanja 
plavanja za učence petih razredov osemletke pa 2.350 učencev. 
S postopno uvedbo devetletne osnovne šole  smo v šolskem letu 2001-2002 iz 12 osnovnih 
šol vključili v prilagajanje na vodo 550 otrok iz prvih razredov in iz 4 osnovnih šol 160 
učencev 3 razredov devetletne osnovne šole. 
V program športne značke Zlati sonček in Krpa je iz 46 osnovnih šol vključeno okoli 8.900 
osnovnošolcev. 
Športnih tekmovanj v  košarki, nogometu, rokometu, odbojki, odbojki na pesku in igri med 
dvema ognjema,  se udeležuje okoli 6.850 osnovnošolcev.  
V individualnih športnih panogah; v atletiki, krosih, športni orientaciji, športni gimnastiki, 
namiznem tenisu, tenis, badmintonu, plavanju, smučarskem teku in pohodu po poti okoli 
Ljubljane je udeleženih vsako leto okoli 19.900 učencev.  
 
Slabše je stanje pri srednješolski mladini, vzroka za to pa sta predvsem v pomanjkanju 
športnih programov za srednješolsko populacijo in v pomanjkanju srednješolskih športnih 
objektov. 
Športno značko Športnik srednješolec  opravlja vsako leto okoli 260 srednješolcev, v 
razpisanih tekmovanjih štirih ekipnih panogah (mali nogomet, košarka odbojka, rokomet) in 
devetih individualnih panogah (atletika, kros, orientacija, tenis, namizni tenis. smučarski tek, 
plavanje, streljanje, pohod po poti okoli Ljubljane) je vsako leto vključeno okoli 5.100 
dijakov in dijakinj. 
 
V počitniške programe športa za otroke in mladino v smučanju, plavanju, igre z žogo in ostale 
aktivnosti privabimo vsako leto okoli 1.800 udeležencev. Opazna je vse večja zainteresiranost 
za počitniške programe, zato se veča tudi število udeležencev. 
 



V 80 urne programe redne vadbe v različnih športnih panogah je v športnih društvih 
vključeno okoli 25.000. otrok in mladine. 
 
V programe redne vadbe je vključenih 80 otrok s posebnimi potrebami 
 
V naslednjem obdobju moramo zadržati stanje pri predšolski in osnovnošolski populaciji, 
izboljšati pa je potrebno stanje pri srednješolski mladini. Ugotavljamo, da je področje 
interesne športne vzgoje otrok in mladine po vsebini in obsegu že doseglo usmeritve 
Nacionalnega programa športa. 
 
 
2.2. ŠPORTNA REKREACIJA 
 
Športna rekreacija je z narodno gospodarskega vidika po pomenu uvrščena takoj za 
interesno športno vzgojo otrok in mladine. Rekreativno ukvarjanje s športom neposredno 
vpliva na izboljšanje zdravstvenega statusa posameznika, zmanjšuje negativne posledice 
današnjega načina življenja in preprečuje upadanje splošne vitalnosti človeka.V preteklosti je 
bilo potrebno predvsem prepričevati in ozaveščati posameznike o koristnosti športne 
rekreacije. Dandanes je to vedenje v zavesti večine ljudi že prisotno. Sistematično zbiranje in 
analiziranje podatkov o številu aktivnih udeležencev  v različnih oblikah aktivnosti 
posameznika se  uveljavlja šele v zadnjem času. Dosedanje ocene temeljijo na podatkih 
javnomnenjskih raziskav in se nanašajo na celotno državo. Po zadnjih podatkih iz leta 2000 se 
50 % odraslih državljanov ukvarja s športom občasno, 20% pa se s športom ukvarja redno 
najmanj dvakrat tedensko. V primerjavi s prejšnjimi raziskavami se je delež udeležencev tako 
v skupini občasno aktivnih, kot v skupini redno aktivnih malenkost zmanjšal. Razveseljivo je, 
da se povečuje število žensk v obeh skupinah. Pomemben pa je podatek, da se vedno več ljudi 
ukvarja s športno rekreacijo v neorganiziranih oblikah. To pa pomeni, da moramo pri 
načrtovanju razvoja tega segmenta športa, če želimo to gibanje zadržati, ustvarjati predvsem 
razmere ( športna infrastruktura) za ukvarjanje s športno rekreacijo. V MOL spremljamo 
število članstva v športnih društvih. V zadnjem obdobju se giblje število članov športnih 
društev med 48.000 in 50.000. Približno toliko meščanov in meščank je udeleženih v rednih 
organiziranih oblikah vadbe v občasnih pa še najmanj enkrat toliko. Sem sodi tudi šport 
študentov, invalidov in starostnikov.  
Redna vadba poteka v 112 športnih društvih, v redne programe celoletnih rekreativnih 
tekmovanj pa je vključeno 221 ekip malega nogometa, 64 ekip košarke, 53 ekip odbojke, 75 
ekip v namiznem tenisu, 67 ekip v kegljanju in 61 ekip v balinanju.  
V programih športno-rekreativnih tekmovanj in akcij za meščane Ljubljane, ki niso vključeni 
v sistem redne vadbe v društvih in za katere organizira in izvaja aktivnosti Agencija za šport 
Ljubljana, je opazen vsako letni porast udeležencev. Vse bolj so obiskane akcije, ki se 
izvajajo v naravi (pohodi, izleti, testiranja telesnih sposobnosti). 
V športno rekreativna tekmovanja je vključeno 242 ekip v malem nogometu, v košarki 69 
ekip, v odbojki 22 ekip, v kegljanju 59 ekip, v balinanju 84 ekip in 45 ekip v namiznem 
tenisu.   
V drugih športnih aktivnostih, pohod po poti okoli Ljubljane, pohod na Roglo, pohod na 
Planino pri jezeru, tek na smučeh, kolesarjenje, Cooperjev test, učenju in  izpopolnjevanju 
plavanja za odrasle neplavalce pa je udeleženo 7.840 meščanov. 
 
Poleg redne vadbe za starostnike je bilo v zaključna mestna tekmovanja v streljanju, 
namiznem tenisu, balinanju, kegljanju, plesu in športnemu ribolovu udeleženih preko 800 
upokojenk in upokojencev. 



V redno vadbo in tekmovanja v športu za invalide je vključenih 860 športnic in športnikov iz 
16 invalidskih društev v naslednjih športnih panogah : balinanju, kegljanju, streljanju, sedeči 
odbojki, košarki na vozičkih, bowlingu, tenisu, plavanju, atletiki, malem nogometu, športnem 
ribolovu, splošni vadbi, golballu, torballu in šahu. 
V MOL vsako leto organiziramo vrsto športnih prireditev z namenom približati šport 
meščanom. Pomembnejši vsakoletni prireditvi sta Pohod okoli Ljubljane in Ljubljanski 
maraton. 
 
 
2.3. VRHUNSKI IN KAKOVOSTNI ŠPORT 
 
Vrhunski in kakovostni šport v obravnavanem obdobju delimo na :  
 
• vrhunski in usmerjevalni program – prednostni program 
• drugi programi vrhunskega športa 
• prehodni program 
• pripravljalni program 
• dodatni program 
• kakovostni šport 

 
V prednostni program je uvrščenih 10 individualnih (atletika, športna gimnastika, ritmična 
gimnastika, kajak-kanu na divjih vodah, kolesarstvo, namizni tenis, plavanje, alpsko 
smučanje, smučarski skoki, smučarski tek in tenis) in 5 kolektivnih (hokej na ledu, košarka, 
nogomet, odbojka in rokomet) športnih panog. Uvrščanje v to skupino je bilo podlagi 
posebnih meril razvitosti, kvalitete, tradicije in pomena za mladino opravljeno 1994 leta. 
Nova razvrstitev se bo opravila v letu 2004. Društvom, ki vključujejo športnice in športnike, 
ki so vključeni v ta program zagotavljamo v skladu z merili sredstva za: strokovno delo, 
športni objekt za izvajanje programa, del materialnih stroškov za nastope v mednarodnem 
prostoru in nagrade za vrhunske dosežke na uradnih mednarodnih tekmovanjih.   
 
V »Prednostni program« je vključenih 3233 športnic in športnikov vseh starostnih kategorij. 
V MOL imamo zelo kakovostne športnike in športnice, saj jih ima kar 708 status 
kategoriziranih vrhunskih športnikov, kar pomeni tretjino vseh kategoriziranih športnikov v 
Sloveniji.  
 
V »Drugi program« vrhunskega športa so vključeni kategorizirani športniki svetovnega, 
mednarodnega in perspektivnega razreda, po vrednotenju (Olimpijskega komiteja Slovenije), 
katerih športne panoge niso vključene v prednostni program. V ta program je vključenih 50 
športnic in športnikov iz 25 športnih panog. 
 
V »Prehodni program« so vključeni športniki ki so že presegli nivo kakovostnega športa in 
njihov razvoj kaže na možnost vključitve v prednostni ali drugi program. V ta program je 
vključenih osem športnih panog ( judo, badminton, veslanje, kolesarstvo, smučarski tek, 
strelstvo, kegljanje in jahanje ) 
 
»Pripravljalni program« je priprava otrok na vstop v usmerjevalni del prednostnega 
programa v nogometu, odbojki in atletiki. Izvaja se na 23-tih osnovnih šolah. V tem programu 
zagotavljamo sredstva za sofinanciranje honorarja strokovnemu kadru. V program vključeni 
otroci pridobijo primerno znanje splošnih motoričnih sposobnosti, strokovnjakom pa 



omogoča ocenitev nadarjenosti za posamezni šport in vključitev otroka v usmerjevalni 
program. 
 
V »Dodatni program« so vključene ekipe v kolektivnih športih, ki se uvrstijo v uradna 
mednarodna tekmovanja. V ta program je v MOL vključenih 6 ekip ( Košarkarsko društvo 
Olimpija - moški, Žensko košarkarsko društvo Ježica, Rokometno društvo Prule 67 – moški, 
Rokometno društvo Krim Electa – ženske, Rokometno društvo Olimpija – ženske in Hokejski 
klub Olimpija ). Kvaliteta ekip v kolektivnih športih se vzpenja zato lahko v prihodnosti 
pričakujemo v tem krogu tudi druge ekipe. Razvoj pa bo odvisen predvsem od zanimanja 
gospodarstva – sponzorjev in ureditve statusa  profesionalnih ekip oziroma predpisov, ki bodo 
urejali delovanje profesionalnega športa in jih mora država še sprejeti. Nedvomno pa je ta del 
športa pomemben pospeševalec športa med mladimi, bistveno pa prispeva k prepoznavnosti 
mesta v mednarodnem prostoru. Ekipam vključenim v »Dodatni program« sofinanciramo 
udeležbo na tekmah v tujini in nagrajujemo visoke uvrstitve. 
 
V »Kakovostni šport« so vključene športnice in športniki stari do 20 let, ki se niso uvrstili v 
vrhunski šport a se s športom ukvarjajo več kot rekreativno in nastopajo v uradnih 
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez za naslov državnega prvaka. V tem programu 
sodeluje 117 vadbenih skupin s 1287 športnicami in športniki v 62 športnih društvih. 
 
Ocenjujemo, da je segment Vrhunskega in Kakovostnega športa v MOL že dosegel usmeritve 
Nacionalnega programa športa, z Dodatnim in Pripravljalnim programom pa jih je že 
presegel.      
 
 
2.4. ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 
 
Športna infrastruktura je predpogoj za razvoj športa. Podatki o športnih objektih v Ljubljani 
niso popolni zaradi različnih vzrokov. Poglavitni vzrok za to je bil v pojmovanju razmejitve 
po področjih uporabnikov, ki so se delila na športne objekte v upravljanju športnih društev 
oziroma občine, šolske in univerzitetne športne objekte, ločeno za osnovne in srednje šole ter 
univerzo in privatne športne objekte.  
Na podlagi razpoložljivih podatkov za športne objekte, ki jih je leta 2002 zbrala Služba za 
šport imamo v Ljubljani športne objekte na 275 lokacijah in sicer 9 športnih dvoran, 114 
večnamenskih telovadnic, 249 teniških igrišč, 97 zunanjih košarkarskih igrišč, 72 zunanjih 
rokometnih igrišč, 25 nogometnih igrišč, hipodrom, smučarske skakalnice itd.. V to niso všteti 
srednješolski, univerzitetni in zasebni športni objekti. 
 Na podlagi Zakona o športu, ki je bil sprejet v letu 1998 se je začelo lastninjenje športnih 
objektov v družbeni lasti in vzpostavljanje enotne evidence športnih objektov. Proces 
lastninjenja v MOL še poteka in bo zaradi velikega števila športnih objektov in zapletenosti 
ugotavljanja zemljiško knjižnega stanja dokončan predvidoma v letu 2004, razen za športne 
objekte, za katere zaradi nerešenih sodnih postopkov lastninjena ne bomo mogli zaključiti. 
Dejstvo je, da interes in potrebe ljubljanskega športa presegajo obstoječe možnosti. 
Pomanjkanje športnih objektov že omejuje razvoj športnih panog, ki so vezane na uporabo 
pokritega športnega objekta. 
V MOL upravljajo s športnimi objekti v večini primerov domicilna športna društva, zveze 
športnih društev ter  Zavod ŠRC Tivoli, Zavod športni objekti Bežigrad in Strelišče d.o.o.. 
 
Iz proračunskih sredstev vzdržujemo 87 športnih objektov, od tega 23 večjih, 29 srednjih, 31 
objektov v stanovanjskih soseskah ter 4 trim steze. V zimskem času, če so snežne razmere 



ugodne, pripravimo in vzdržujemo proge za smučarski tek, ki so na obrobju mesta dostopne 
vsem ljubiteljem tega športa. 
 
Za primerno vzdrževanje in obratovanje športnih objektov  razpoložljiva proračunska sredstva 
ne zadostujejo. Večina športnih objektov je starejših od 30 let in so potrebni nujnih 
posodobitev. Manjša investicijsko vzdrževalna dela smo v preteklem obdobju izvajali le na 
najpomembnejših športnih objektih ; športni park Kodeljevo, Atletski stadion Ljubljana, 
Nogometni stadion Bežigrad športni center Ježica, športna dvorana Krim, dvorana športnega 
društva Moste, igrišča športnega društva Šentvid, obnova skakalnic v Mostecu in obnova 
proge za kajak in kanu v Tacnu. Manjša nujna dela so bila opravljena na  objektih za katere je 
bila, z odločbo zdravstvenega inšpektorja, zahtevana odprava ugotovljenih pomanjkljivosti. 
Razpoložljiva sredstva ne omogočajo sistematičnega in kvalitetnega investicijskega 
vzdrževanja vseh športnih objektov v lasti MOL. 
 
Od leta 2000 so bile realizirane naslednje investicije : prenova dvorane Tivoli, ureditev 
prostorov Centra za medicino športa na Metelkovi, obnova in izgradnja olimpijskega bazena 
Kodeljevo, v letu 2003 smo ga v zimskem obdobju prekrili z balonom, izgradnja 
nogometnega igrišča z umetno travo na Kodeljevem in dvorana drsališča v Zalogu, ki bo 
zaključeno v letu 2004.  
 
 
2.5. MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE IN SODELOVANJE 
 
V Ljubljani vsako leto organiziramo do 20 velikih mednarodnih športnih prireditev 
najvišjega ranga. S tem omogočimo Ljubljančanom neposredno spremljanje tekmovanj 
najboljših svetovnih športnic in športnikov, prispevamo k prepoznavnosti Ljubljane in  
vzpodbujamo mlade k ukvarjanju s športom. Gre za svetovna in evropska prvenstva, svetovne 
in evropske pokale ter tradicionalne in memorialne športne prireditve. 
Mednarodno sodelovanje poteka na podlagi podpisanega protokola med glavnimi mesti 
Avstrije, Madžarske, Slovaške in Slovenije. Vsako leto se v enem mestu srečajo 70 mladih 
športnikov iz vsakega mesta, kjer tekmujejo v košarki, nogometu, odbojki, namiznem tenisu 
in atletiki.  
 
 
2.6. SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI 
 
Posebna pozornost je namenjena spremljajočim programom športa, predvsem usposabljanju 
in stalnemu izpopolnjevanju strokovnih kadrov za delo v športu. V izobraževanja za potrebe  
izvajanja interesne športne vzgoje otrok in mladine je vsako leto vključeno 160 vzgojiteljic, 
učiteljev in profesorjev športne vzgoje iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Sofinanciramo 
izobraževanje študentov Fakultete za šport, ki delujejo v ljubljanskih športnih društvih, za 
študij zimskih in letnih programov, ki se izvajajo izven sedeža fakultete. Prav tako 
sofinanciramo usposabljanje trenerjev za delo z v program vključenimi športniki. 
 
 
2.7. NAGRADE MARJANA ROŽANCA 
 
Vsako leto podelimo najzaslužnejšim funkcionarjem in delavcem v športu ter seveda 
športnikom nagrade Marjana Rožanca . 
 



 



3. RAZVOJNE MOŽNOSTI ŠPORTA V MOL 
 
 
Možnosti za razvoj športa v MOL temeljijo na doseženi stopnji razvoja, oceni predvidenih 
materialnih možnosti in interesa gospodarstva ter predvidenih javnih sredstvih. 
 
 
3.1. OPREDELITEV VIROV ZA FINANCIRANJE ŠPORTA  : 
 
• interesna športna vzgoja otrok in mladine vključno s programi za šport nadarjenih 

otrok se financira s proračunskimi in zasebnimi sredstvi, 
• vrhunski (profesionalni) in kakovostni (komercialni) šport se praviloma financira z ne 

proračunskimi sredstvi, 
• športno rekreacijo mladine in študentov od 18 do 25 let , upokojence in invalide 

sofinanciramo s proračunskimi sredstvi, drugi udeleženci pokrivajo stroške iz lastnih 
virov. 

 
Na razvoj športa otrok, mladine ter športne rekreacije pomembno vplivajo zasebna  sredstva, 
ki jih gospodinjstva namenjajo za šport ( nakup športnih izdelkov in storitev).  
 
Za razvoj profesionalnega športa je nujen poslovni interes gospodarstva za vlaganja v šport. V 
ta del štejemo vse članske kategorije vrhunskega in kakovostnega športa. Interes gospodarstva 
za vlaganja v šport, je tesno povezan z ustreznimi davčnimi olajšavami, ki jih napoveduje 
Zakon o športu, njihovo nujnost pa pogojujejo ugotovitve davčne inšpekcije ob pregledih 
poslovanja športnih društev. Veljavna zakonodaja, vključno z zakonom o društvih realno ne 
dohaja hitrega razvoja na tem področju , zato bi morali, v sodelovanju s Športno zvezo 
Ljubljane, oblikovati obvezne dodatne sestavine društvenih pravil, s poudarkom na 
dobičkonosnem delovanju profesionalnega športa.     
 
Javna sredstva za šport predstavljajo proračunska sredstva na državni in lokalni ravni in 
sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij. Predvsem proračunska sredstva so v 
pretežni meri namenjena za sofinanciranje javnega interesa na področju športa otrok in 
mladine, športne rekreacije in športne infrastrukture.    
 
 
3.2. FINANCIRANJE ŠPORTA V SLOVENIJI 
 
Za oceno izhodiščnega stanja o materialnih možnosti za razvoj športa smo uporabili analizo 
financiranja športa v Sloveniji – avtor J. Bednarik s sodelavci* 
*Vir: Informator 2, avgust 2001, Zavod za šport Slovenije 
 
Na podlagi analize podatkov o višini izdatkov, ki jih za šport namenjajo sponzorji in 
donatorji, sredstev za  plačevanje pravic za TV prenose, porabo sredstev gospodinjstev za 
nakup športnih izdelkov in storitev ter javnih financ za šport (proračuni države in lokalnih 
skupnosti ter Fundacije za financiranje športnih organizacij), v razmerju do BDP za leto 1999 
in primerjave teh izdatkov z državami EU, je bilo ugotovljeno: 
 

Vsi izdatki za šport v Sloveniji predstavljajo večji delež BDP kot pri večini članic EU. 
Javni izdatki za šport so v razmerju do BDP na ravni držav EU. 



Zasebni izdatki za šport so v razmerju do BDP na višjem nivoju kot je povprečje v 
državah EU. 

 
Zaključek: 
Slovenski model financiranja športa je podoben evropskemu. V strukturi izdatkov za šport je 
delež države manjši, kot v večini držav EU. V razmerju do BDP pa so javne finance na 
evropskem povprečju, kar kaže, da država financira šport v skladu z možnostmi. Ob tem pa je 
potrebno poudariti, da Slovenci tudi z izdatki za šport kažejo, kako visoko cenijo šport, saj za 
šport relativno veliko potrošijo. Glede na razmerje do BDP je ekonomska moč športa v 
Sloveniji znatna in na podobnem nivoju kot v EU. 
Analiza podatkov zaključnih računov (oddalo jih je 82.1 % društev) za leto 2002, ki so jo 
opravili na Zavodu za šport Slovenije kaže, da so prihodki športnih organizacij (športnih 
društev, podjetij, zavodov)  znašali dobrih 30.6 milijard SIT oziroma 0.58 % BDP. Prihodki 
športnih društev iz javnih financ so v letu 2002 znašali dobrih 14.4 milijard SIT. V povprečju 
je v letu 2002 društvo ustvarilo za7.544.000 SIT prihodkov. V primerjavi z letom 2001 je 
največji skok po prihodkih uspel judu (178%), vaterpolu (177%), plavanju (117%), nogometu 
(116%), in odbojki (111%). Navedeni podatki veljajo za celotno območje države. 
 
 
3.4. FINANCIRANJE ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
 
Javna sredstva, ki se namenjajo za šport v MOL, predstavljajo sredstva državnega proračuna, 
sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij in sredstva proračuna MOL. Pridobitev 
sredstev državnega proračuna in fundacije je odvisna od števila prosilcev in izpolnjevanja 
pogojev, ki jih določi Ministrstvo za šolstvo znanost in šport in Fundacija za financiranje 
športnih organizacij, zato jih ne moremo z gotovostjo načrtovati pri razvoju športa v MOL. 
 
Za načrtovanje razvoja športa, ki je v javnem interesu v MOL, so ključna sredstva 
proračuna.  
 
Okvirni razvoj športa, ki je v javnem interesu je v državi opredelil Nacionalni program športa 
v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejel Državni zbor RS marca 2000. Za lokalne skupnosti so 
opredeljene naslednje merljive usmeritve: 
 

• povečati število športno aktivnega prebivalstva za 1% letno, redno športno aktivnih 
pa za 2,5% letno, 

• v programe za šport nadarjenih otrok vključiti 10% otrok do 15 leta, in 5% otrok od 
15-ga leta do članskih kategorij, 

• graditi in dograditi letno 25.000 m2 pokritih športnih površin, 
• povečati delež javnih financ v BDP z 0,16 na 0,21% do leta 2004 in 0,32 do leta 

2010. 
 
Za doseganje usmeritev je Nacionalni program opredelil povprečno strukturo izdatkov za 
posamezne segmente športa iz proračunov lokalnih skupnosti. Predvidena struktura 
nacionalnega programa in primerjava s strukturo izdatkov v občinah RS in v MOL za leto 
2002 je naslednja: 
 
Segmenti športa 
v lokalnih 
k ih

sredstva v % sredstva občin 
RS v % sredstva MOL v % 

 NP RS NP 2002 2002 2002 2002



športna vzgoja 
otrok in mladine 8.754.408.327 58,4 1.445.983.988 11,88 238.944.792 14,23

vrhunski šport 404.307.128 2,7 787.590.440 6,47 497.769.781 29,64
športna 
rekreacija in 2.959.528.174 19,7 365.571.888 3,00 245.011.979 14,59

kakovostni šport 1.078.152.340 7,2 555.996.642 4,57 68.212.396 4,06 
delovanje 
društev in zvez 269.538.085 1,8 1.589.962.969 13,06 45.600.000 2,71 

razvojne in 
strokovne naloge 188.676.660 1,3 288.536.379 2,37 100.389.847 5,98 

drugo   923.077.787 7,58 3.299.992 0,20
športni objekti  1.347.690.425 9 6.213.380.219 51,05 480.400.000 28,60
skupaj 15.002.301.139 100 12.170.100.312 100 1.679.628.786 100 

 
Iz primerjave izhaja, da smo v Sloveniji bistveno presegli (skoraj za 5x) sredstva, ki so jih 
občine namenjala za investicije medtem, ko pri sredstvih za dejavnost še vedno zaostajamo za 
nacionalnim programom, kar je razvidno iz spodnje tabele. 
 
 
Segmenti športa 
v lokalnih 

sredstva v % sredstva občin 
RS

v % sredstva MOL v % 

 NP RS NP 2002 2002 2002 2002
športna vzgoja 
otrok in mladine 8.754.408.327 64,11 1.445.983.988,0

0
24,2
7

238.944.791,6
0 

19,9
2

vrhunski šport 404.307.128 2,96 787.590.440,00 13,2
2

497.769.780,6
0

41,5
1

športna 
rekreacija in

2.959.528.174 21,67 365.571.888,00 6,14 245.011.979,0
0

20,4
3

kakovostni 
šport

1.078.152.340 7,90 555.996.642,00 9,33 68.212.395,80 5,69 
delovanje 
društev in zvez

269.538.085 1,97 1.589.962.969,0
0

26,6
9

45.600.000,00 3,80 
razvojne in 
strokovne

188.676.660 1,38 288.536.379,00 4,84 100.389.847,0
0

8,37 

drugo   0,00 923.077.787,00 15,5
0

3.299.992,00 0,28 

skupaj 13.654.610.71
4

100 5.956.720.093 100 1.199.228.786 100 
 
 
Proračunska sredstva za dejavnost športa v občinah v letu 2002 še niso dosegla 13,6 milijard 
SIT kot to predvideva Nacionalni program športa. Da bomo dosegli ta cilj bi bilo potrebno 
povečati sredstva v občinah še za 43 %. 
 
Primerjava izdatkov po deležih kaže, da smo se v MOL še najbolj približali strukturi NP, 
precej pa zaostajamo za občinami na področju športnih objektov. 
 
Za 100% realizacijo programov, ki jih NP predvideva v lokalni skupnosti bi morali v MOL 
povečati sredstva iz leta 2002 za 33,0% najkasneje do leta 2010, kar pomeni 2,66 % realno 
rast letno. V letu 2000 je delež sredstev za šport v celotnem proračunu MOL znašal skupaj z 
investicijami 3,48%, samo za dejavnost pa 2,89%. V letu 2001 pa je delež za šport z 



investicijami znašal 4,4% za dejavnost pa 3,6 %.V letu 2002 je delež z investicijami znašal 
3,22% za dejavnost pa 2,64%.  Približno enak delež namenjajo za šport ostale mestne občine. 
 
 
3.4. ŠPORTNA INFRASTRUKTURA – TEMELJ RAZVOJA ŠPORTA 
 
Iz ocene stanja športa v MOL je razvidno, da je najbolj pereče stanje na področju športnih 
objektov. Zaradi tega je že ogrožen razvoj športnih iger, plavanja in drugih individualnih 
športnih panog. Pomanjkanje športnih objektov najbolje ilustrirajo primerjave doseženega 
stanja z usmeritvami NP. 
 
V letu 2000 sprejeti Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji je v dolgoročnih 
usmeritvah do leta 2010 opredelil, da bomo zagotovili za potrebe športa vseh kategorij 
prebivalstva 0,5 m2 pokritega in 3,0 m2 nepokritega športnega prostora.  
 
Ob upoštevanj osnovnošolskih, srednješolskih, univerzitetnih in privatnih športnih objektov je 
stanje v MOL v letu 2000 naslednje: 
 

• društveni in mestni športni objekti;  pokritih  51.860m2 odkritih  
550.553 m2 

• šolski športni objekti v osnovnih šolah;  pokritih  26.320 m2 odkritih    
66.140 m2 

• šolski športni objekti v srednjih šolah;  pokritih  10.200 m2 odkritih    
32.000 m2   

• športni objekti v zasebni lasti - ocena;  pokritih  16.000 m2 odkritih    
86.000 m2 

• univerzitetne športne objekte uporabljajo samo študentje in jih ni smiselno 
pretvarjati na prebivalca Ljubljana, poleg tega pa njihova površina nepomembno 
vpliva na obstoječe stanje.        

 
Primerjava med nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji do leta 2010 in stanjem 
v MOL 2000.  
 
Nacionalni program 2010  pokrite površine 0,5m2/preb. - normativ 135.252m2 100,0% 

• MOL 2002 stanje   0,39   104.180    77,0% 
• MOL 2010 razlika stanje-plan NP 0,11     31.072     22,9% 

  
Nacionalni program 2010  odkrite površine 3,0m2/preb.- normativ 811.512 m2 100,0% 

• MOL 2002 stanje   2,72   734.670    90,5% 
• MOL 2010 razlika stanje-plan NP 0,28     75.741      9,5% 

 
Da bomo dosegli usmeritve NP moramo v MOL zgraditi letno 4.438 m2 pokritih površin in 
10.820 m2 odkritih športnih površin. Za primerjavo, ena športna dvorana s spremljajočimi 
prostori meri 2.500m2, eno nogometno igrišče s 400 m atletsko stezo in spremljajočimi 
prostori meri 50.000m2. 
 
 
TEMELJNA IZHODIŠČA IN CILJI JAVNEGA INTERESA NA PODROČJU     
      ŠPORTA V MOL DO LETA 2008 
 



Pri načrtovanju razvoja športa v MOL bomo v obdobju do leta 2008 upoštevali naslednja 
izhodišča in usmeritve za uresničevanje javnega interesa na področju športa. 
 
Prednostno bomo v MOL zagotavljali primerno vzdrževanje in izgradnjo športne 
infrastrukture, izvajanje programov namenjenih športu otrok in mladine in podpirali športne 
programe, ki lahko kar največ prispevajo k prepoznavnosti Mesta Ljubljane v mednarodnem 
prostoru. 
Prizadevali si bomo, v skladu z možnostmi, ustvarjati razmere, ki bodo omogočale 
prebivalstvu vključevanje v različne športne programe v organiziranih in neorganiziranih 
oblikah. 
Športne organizacije so pomemben spodbujevalec vsestranske krepitve športne kulture v 
MOL. Spodbujanje delovanja in nastajanja športnih organizacij je temeljna dejavnost Športne 
zveze Ljubljana.  
 
 
Strateški cilj javnega interesa v športu: 
 
DOSEČI, DA POSTANE ŠPORT NEPOGREŠLJIVA PRVINA KVALITETE ŽIVLJENJA VSEH 
PREBIVALCEV LJUBLJANE.  
 
Za uresničevanje strateškega cilja športa, bomo iz sredstev proračuna podpirali izvajanje     
naslednjih programov športa: 
 
4.1. ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 
4.2. ŠPORT OTROK IN MLADINE 
4.3. ŠPORTNA REKREACIJA 
4.4. VRHUNSKI IN KAKOVOSTNI ŠPORT 
4.5. SPREMLJAJOČA DEJAVNOST 
 
 
4.1. ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 
 
Izhodišče 
Športna infrastruktura je temeljni pogoj za razvoj športa. Pomanjkanje športnih objektov že 
onemogoča razvoj vseh segmentov športa v MOL. Po usmeritvah Nacionalnega programa 
športa manjka v Ljubljani 22,9% pokritih in 9,5% odkritih športnih površin.Manjkajoče 
športne površine bomo zagotovili do leta 2010. Pri zagotavljanju sredstev za izgradnjo 
športnih objektov bomo v optimalnem deležu vključevali druge proračunske in neproračunske 
vire, za izgradnjo zainteresiranih subjektov. Dinamika izgradnje je odvisna od interesa 
zainteresiranih subjektov. Za že obstoječe in nove športne objekte , ki so v lasti MOL je 
potrebno zagotoviti optimalno in racionalno upravljanje in gospodarjenje. 
 
Cilj 
 

4.1.1. Upravljanje in vzdrževanje 
 
Vzdrževanje športnih objektov v lasti MOL 
 

Zagotovili bomo racionalno gospodarjenje in upravljanje športnih objektov tako da bomo: 



• za večnamenske velike športne centre  ustanovili javne zavode ali drugo 
organizacijsko obliko, 

• za manjše športne objekte sklepali pogodbe o upravljanju z domicilnimi društvi 
oziroma drugimi zainteresiranimi za upravljanje, 

• zagotavljali sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, prednostno za dela, 
ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo omogočala boljšo 
funkcionalno uporabnost objekta, 

• pridobili dodatna sredstva za investicijsko vzdrževanje s trženjem športnih 
objektov. 

•  
4.1.2. Manjkajoče športne površine in objekti 

 
Pri načrtovanju in zagotavljanju manjkajočih športnih površin in objektov bomo 
upoštevali:  
 

• ,da je Ljubljana glavno mesto države, s čimer se postavljajo pred njo zahteve 
po organizaciji velikih mednarodnih športnih prireditvah, za katere obstoječa 
športna infrastruktura ni več primerna, 

• da je potrebno zagotoviti površine in zgraditi nogometni stadion do 15.000 
obiskovalcev, pokrit olimpijski bazen za 2000 do 3000 obiskovalcev, 
večnamensko športno dvorano za 8.000 obiskovalcev in tri večnamenske 
dvorane za  do 3000 gledalcev, 

• pri zagotavljanju novih športnih površin bomo najprej dogradili že obstoječe 
športne objekte, 

• do leta 2006 dokončati obnovo: Hale Tivoli, drsališča Zalog, športnega parka 
Kodeljevo, športnega parka Svoboda, športne dvorane Ježica, 

• do leta 2007 bomo v sodelovanju z zainteresiranimi subjekti zgradili: nov 
nogometni štadion, pokrit olimpijski bazen in smučišče v Guncljah. 

 
 
4.2. ŠPORT OTROK IN MLADINE  
 
4.2.1. Interesna športna vzgojo otrok in mladine 
 
Izhodišče 
 
Interesna športna dejavnost otrok in mladine je se začne že v predšolskem obdobju in   
nadaljuje kot nadgradnja športne vzgoje v rednem šolskem programu na vseh stopnjah šol ter 
zajema vsa razvojna obdobja otroka in mladostnika. Z njo vplivamo na skladen 
biopsihosocialni razvoj mladega človeka in ima  izrazito vzgojen pomen. V tem obdobju 
lahko odločilno vplivamo na oblikovanje gibalnih sposobnosti otroka in tega v kasnejših 
obdobjih ne moremo nadoknaditi. 
 
Cilj 
 

Spodbujati in obogatiti interesne športne dejavnosti otrok in mladine in s tem bogatiti 
njihov prosti čas, privzgojiti trajnostne potrebe po redni športni aktivnosti, oblikovati 
pozitivne vedenjske vzorce kot so medsebojno sodelovanje, zdrava tekmovalnost, 
spoštovanje športnega obnašanja (fair – play), strpnosti in drugačnosti in s tem 
posledično preprečevati sociopatološke pojave (alkoholizem, mamila, prestopništvo). Za 



šport nadarjenim otrokom, ki to zmorejo in hočejo, bomo ustvarjali razmere za 
optimalni razvoj njihovih športnih sposobnosti. 
 

 
4.2.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
 

V tem obdobju moramo poskrbeti za optimalen razvoj gibalnih sposobnosti otroka in z 
ustreznimi vsebinami in oblikami športne vzgoje vzpodbujati otrokovo aktivnost in 
ustvarjalnost in s tem vplivati na pozitiven osebnostni razvoj. Zato bomo vsem otrokom, ki 
bodo to želeli, omogočili: 

 

• vključevanje v program Zlati sonček, 
• učenje drsanja, rolanja in smučanja, 

 
Strokovno dogovorjeni programi so namenjeni vsem v vrtce vključenim otrokom. 
Programe koordinira med vrtci, organizira in izvaja Agencija za šport Ljubljana.  

 

• vključevanje v 40 – urne programe interesne športne vadbe. 
 

Programe redne vadbe izvajajo športna društva in vrtci. 

 

4.2.1.2. Interesna športna vzgoja  šoloobveznih otrok 
 

Zaradi pomena športa na zdrav telesni in duševni razvoj se zavzemamo za vsakodnevno 
športno aktivnost otroka ( vključno s športno vzgojo v šoli). Zato bomo omogočili: 

 

• vključevanje otrok v 80-urne programe interesne športne vadbe 
 
Programe izvajajo športna društva 
 
4.2.1.3. Interesna športna vzgoja otrok 

 
Šolska športna tekmovanja, program športne značke Zlati sonček in Krpan, program 
prilagajanja na vodo in učenja plavanja  koordinira, organizira in izvaja v MOL 
Agencija za šport Ljubljana.  
 

• vključevanje otrok v šolska športna tekmovanja, ki jih razpisuje Zavod za šport 
Slovenije, 

• vključevanje otrok v programe učenja plavanja v vrtcih in osnovnih šolah  
• vključevanje otrok v program športne značke Zlati sonček, 
• vključevanje otrok v program športne značke Martin Krpan, 
• vključevanje otrok v počitniške programe s športno vsebino, 
• tekmovanje otrok za najuspešnejšo osnovno šolo v športnih tekmovanjih. 

 
4.2.1.4. Interesna športna vzgoja mladine 

 



Športna dejavnost je v tem obdobju namenjena predvsem izboljšanju obvladovanja 
športnih veščin in zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti. Ukvarjanje s 
športom pa bogati izrabo prostega časa, razvija tovarištvo, poštenje (fair – play), 
privzgaja vztrajnost pri premagovanju naporov itd.Zato bomo omogočili: 

 

• vključevanje mladine v 80-urne programe redne interesne športne vadbe, 
• sodelovanje v šolskih športnih tekmovanjih, ki jih razpisuje Zavod za šport 

Slovenije, 
• organizacijo plavalnih tečajev za neplavalce, ki jih razpisuje Zavod za šport 

Slovenije, 
• tekmovanje za najuspešnejšo srednjo šolo v športnih tekmovanjih. 

 
Šolska športna tekmovanja, plavalne tečaje koordinira, organizira in izvaja v MOL 
Agencija za šport Ljubljana. Programe redne vadbe izvajajo šole, športna društva in drugi 
izvajalci.  

 
 
4.2.1.5. Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 

 
Športna interesna dejavnost otrok in mladine s posebnimi potrebami ima isti namen kot 
interesna športna vzgoja otrok in mladine s tem, da so programi prilagojeni njihovim 
potrebam in sposobnostim. Zato bomo omogočili: 

• vključevanje otrok in mladine s posebnimi potrebami v 80-urne programe 
interesne redne športne vadbe, 

• sodelovanje v šolskih športnih tekmovanjih, ki jih razpisuje Zavod za šport 
Slovenije, 

• sodelovanje v programih učenja plavanja. 
 

Šolska športna tekmovanja koordinira, organizira in izvaja v MOL Agencija za šport 
Ljubljana. Programe redne vadbe izvajajo šole, športna društva in drugi izvajalci.  

 
4.1.2.6. Programi panožnih športnih šol 
 

• vključevanje otrok v 100 urne pripravljalne programe za vstop v usmerjevalne 
programe športa 

 
V te program se uvrščajo društva, ki imajo organizirano izvajanje programov  najmanj 
na 15-tih osnovnih šolah v Ljubljani. Vključene so športne panoge za katere med otroki 
vlada velik interes. Na podlagi tega programa, ki je namenjen razvoju splošnih in 
specialnih motoričnih sposobnosti strokovnjaki ocenijo nadarjenost otroka za vključitev 
v usmerjevalne programe športnih društev.  

 

4.1..2.7. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
 

V ta program so vključeni mladi športniki  v devetih individualnih in petih kolektivnih 
športnih panogah na podlagi kazalcev razširjenosti in kvalitete. Podrobnejša merila in 
predlog  za  uvrstitev športnih panog v prednostni program pripravi Športna zveza 



Ljubljane. Predlog potrdi za šport pristojni oddelek mestne uprave. Uvrščanje se opravi 
vsake štiri leta in velja za obdobje štirih let. 

Programe izvajajo športna društva 

4.3. ŠPORTNA REKREACIJA 
 
Izhodišče 
 
Športna rekreacija izjemno pozitivno učinke na zdravstveni status posameznika , vpliva na in 
vzdržuje splošno vitalnost človeka, predvsem pa omogoča bogatejše in kvalitetnejše 
preživljanje prostega časa. Posledično pa vpliva na večjo delovno storilnost in zmanjšuje 
bolniško odsotnost na delu.  
 
Cilj 
 
Ohranjati in izboljševati zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati 
negativne posledice današnjega življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti 
človeka.Omogočati kvalitetnejše preživljanje prostega časa. 
 
Za doseganje tega cilja bomo ustvarjali razmere, ki bodo omogočale športno rekreativno 
vadbo čim večjemu številu prebivalstva tako v organiziranih kot neorganiziranih oblikah 
redne ali občasne vadbe. To bomo dosegli s primernim vzdrževanjem športnih objektov in 
načrtno izgradnjo novih športnih objektov, vzpodbujanjem športnih društev k povečevanju  
števila članstva in ponujanju kvalitetnejših programov redne vadbe. V te programe se 
vključujejo tudi študenti, upokojenci in invalidi. 
Zato bomo omogočili: 
 

• vključevanje odraslih prebivalcev v 80-urne programe redne vadbe, 
• vzdrževanje športnih objektov, 
• vzdrževanje trim stez in prog za smučarski tek, 
• organiziranje športno rekreativnih tekmovanj, prireditev in promocijskih akcij, 
• organizacijo plavalnih tečajev za odrasle neplavalce, 
• upoštevali posebnosti športa invalidov in starostnikov. 

 
Izvajalci programov so: športna društva in Agencija za šport Ljubljana. 

 
4.4. VRHUNSKI IN KAKOVOSTNI ŠPORT 
 
Usmeritev 
 
Vrhunski in kakovostni šport pomembno vplivata na vključevanje otrok in mladine v šport, 
prepoznavnost Ljubljane in Slovenije v mednarodnem prostoru, prodajo športnih rekvizitov in 
opreme ter pozitivne poslovne učinke sponzorjev. Razvoj vrhunskega športa je v interesu 
države in gospodarstva. Vrhunski rezultat je tržni proizvod njegova cena pa je odvisna od 
možnosti trženja tega proizvoda. Proces ustvarjanja vrhunskega rezultata je zelo kompleksen, 
zahteva sodelovanje različnih subjektov in je tudi zelo drag. Praviloma vrhunski športniki od 
tega živijo.Temelj vrhunskega športa je kakovosten šport otrok in mladine, posebej še 
selektivni šport mladih. Potrebna sredstva za razvoj vrhunskega športa zagotavljajo država v 
skladu z Nacionalnim programom športa in merili, MOL za programe selektivnega športa 



mladih in programe kategoriziranih športnikov v skladu z merili, gospodarski in drugi subjekti 
v skladu s svojimi interesi. 
 
Cilj 
 
Omogočiti vrhunskim športnikom, optimalne pogoje za razvoj njihove nadarjenosti in 
posledično povečati število kategoriziranih športnikov za 2%  do leta 2010. 
V MOL bomo obravnavali vrhunski in kakovostni šport po naslednjih vsebinskih sklopih : 
 
 

4.4.1.. Kakovostni šport 
 

• V ta program se uvrščajo športna društva, ki s svojimi člani od 13 do 21 let 
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Program je 
namenjen mlajšim kategorijam športnikov, ki se s športom ukvarjajo več kot 
rekreativno in se želijo uvrstiti v vrhunski program. 

 
 
 

4.4.2. Vrhunski šport 
 

• V ta program so vključene klubske članske ekipe, ki tekmujejo v uradnih 
mednarodnih tekmovanjih in kategorizirani športniki po kategorizaciji 
Olimpijskega komiteja Slovenije -Združenja športnih zvez. 

 
Izvajalci programov so športna društva. 
 
 
4.5. SPREMLJAJOČA DEJAVNOST 
 
Sem sodijo programi, ki so nujno potrebni za kvalitetno izvajanje in za razvoj posameznih 
segmentov športa ali športa kot celote. 
 
1. Športne prireditve. 

Z letnim programom športa se določi omejeno število velikih športnih prireditev, ki 
lahko največ prispevajo k prepoznavnosti Ljubljane,so medijsko odmevne in slovenski 
športniki lahko na njih dosežejo visoke uvrstitve. MOL bo pokrovitelj teh prireditev. 
 

2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu. 
Strokovni delavci so poleg športne infrastrukture temeljni pogoj za razvoj športa. 
Posebno skrb bomo namenili pridobivanju novih in stalnemu izpopolnjevanju 
strokovnih delavcev, ki izvajajo načrtovane programe športa.  
 

3. Priznanja. 
Vsako leto bomo podelili najzaslužnejšim delavcem v športu in športnikom nagrado 
Marjana Rožanca, ki je najvišje priznanje v MOL za področje športa. 
 
 

5. MOŽNE VARIANTE RAZVOJA ŠPORTA 
 



 
Za kvalitetno načrtovanje razvoja športa, ki bo v javnem interesu v naslednjem obdobju, je 
potrebno ločeno obravnavati rast proračunskih sredstev za dejavnost in rast proračunskih 
sredstev za investicije v športno infrastrukturo. Izhodišče za oceno razvojnih možnosti 
predstavlja delež sredstev za šport v proračunu MOL za leto 2002. 
 
• ob ničelni realni rasti sredstev za šport bomo lahko zadržali doseženo stopnjo razvoja 

razen na segmentih vrhunskega športa članskih kategorij in obratovanja ter 
investicijskega vzdrževanja športnih objektov, kjer se bo stanje poslabševalo, 

• ob 3% realni rasti sredstev za šport bomo lahko vzdrževali doseženo stopnjo razvoja na 
vseh segmentih športa v dosedanjem obsegu, realno rast bomo namenili za obratovanje 
in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in s tem omogočili minimalno potrebno 
funkcionalno uporabnost športnih objektov, 

• ob 6% realni rasti sredstev za šport bomo zagotovili povečanje športno aktivnega 
prebivalstva za 1% letno, z izboljšanjem pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in 
mladine (več profesionalnih strokovnih kadrov) bomo povečali število kategoriziranih 
športnikov za 0,5% letno in zagotovili primerno funkcionalno uporabnost športnih 
objektov. Enak delež sredstev kot v letu 2002 pa bi namenili za vrhunski šport članskih 
kategorij za nagrajevanje dosežkov , ki bistveno prispevajo k prepoznavnosti Ljubljane. 

 
Investicije v športne objekte: 
 
V MOL bomo do leta 2010 zgradili: 

• pokrit olimpijski plavalni bazen, 
• štadion za nogomet z do 15.000 gledalci, 
• večnamensko športno dvorano z do 8000 sedeži in 
• 3 športne dvorane z do 3000 sedeži.  

 
Za realizacijo programa investicij bo Mestni svet MOL sprejel posebne sklepe. 
 
V razvoj vseh segmentov športa so vključena tudi neproračunska sredstva. To še posebej velja 
za vrhunski in kakovostni šport članskih kategorij in  za investicije v športno infrastrukturo. 
Dejanska dinamika izgradnje športnih objektov je odvisna od tržnega interesa  drugih 
subjektov.   
 
 
6. UPRAVLJANJE ŠPORTA V MOL 
 
Upravljanje športa temelji na racionalni obliki povezovanja upravnih, strokovnih, 
organizacijskih in izvajalskih nalog. Za izpeljavo programa športa, ki je v javnem interesu v 
Ljubljani je, v okviru pristojnosti, odgovoren Oddelek za predšolsko vzgojo izobraževanje in 
šport - Služba za šport. Pristojnosti so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu 
MOL in Zakonu o športu.   
 
Program športa v MOL vsebuje v » Nacionalnem programu športa v Sloveniji« opredeljene 
vsebine športa v lokalni skupnosti in specifični program MOL. 
 
Načrtovanje in upravljanje športa temelji na naslednjih dokumentih: 

• Usmeritve za financiranje športa v Mestni občini Ljubljana do leta 2008, 
• Pravilnik o izboru izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana, 



• drugih normativnih aktih, ki se nanašajo na področje športa in delovanja mestne 
uprave MOL. 

 
Usmeritve in cilje, za financiranje športa v MOL do leta 2008, se vsako leto operacionalizira v 
odloku proračuna MOL. 
 
Za načrtovanje, organiziranje, izpeljavo in nadziranje letnega programa športa v MOL imamo 
naslednjo mrežo : 

• Oddelek za predšolsko vzgojo izobraževanje in šport povezuje aktivnosti vseh 
subjektov, ki sodelujejo pri izvedbi letnega programa športa 

• Športna zveza Ljubljane spodbuja razvoj vseh segmentov športa v športnih društvih 
in sooblikuje športno podobo in športno kulturo Ljubljane. Pripravlja predloge za 
vrednotenje športnih dosežkov in razmerij na področju vrhunskega in kakovostnega 
športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, 

• Javni zavod Agencija za šport Ljubljana koordinira in organizira izvajanje 
programov interesne športne vzgoje otrok in mladine in dogovorjenih rekreativnih 
tekmovanj in akcij za občane Ljubljane, ki niso vključeni v sistem redne vadbe in 
akcij, ki jih za svoje člane organizirajo v društvih, 

• Za upravljanje s športnimi objekti, ki so v lasti MOL skrbijo Javni zavodi 
ustanovljeni za ta namen in športna društva na podlagi pogodbe o upravljanju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


