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PREDLOG 
 

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 
110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 4/00 
in 31/00), Strategije šport v Mestni občini Ljubljana o 2008 do 2012 in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji 
dne…. sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA  

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2009 
 
V skladu in na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03) se izvajanje Nacionalnega 
programa športa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: NP) določi z letnim programom športa (v nadaljevanju: 
LPŠ), ki določa programe športa na lokalni ravni, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, 
potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine Ljubljana. 
 
Iz proračuna Mestne občine Ljubljana se za proračunsko leto 2009 za Letni program športa zagotovi 9.958.486 €, 
in sicer 6.263.301 € za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo in 3.695.185 € za 
dejavnosti izvajalcev letnega programa športa. 
 

1 Po proračunskih postavkah se v Letnem programu športa Mestne občine 
Ljubljana za leto 2009 sofinancira naslednje vsebine ter strokovne in 
razvojne naloge: 

1.1 Proračunska postavka 081001: Program športa otrok in mladine: 2.623.700 € 
 
Program športa otrok in mladine 2.623.700 € 
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 36.150 € 
Zlati sonček za predšolske otroke 36.150 € 
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 583.350 € 
Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke 2.000 € 
Naučimo se plavati 134.600 € 
Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 108.950 € 
Druga tekmovanja za otroke do 12 let 10.000 € 
Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok 317.800 € 

Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih izvajalci 
ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah 200.000 € 
Športni programi v pouka prostih dnevih (vikendi in počitnice) 51.000 € 
Drugi interesni programi športa za šoloobvezne otroke 66.800 € 

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok s posebnimi 
potrebami 10.000 € 
Interesna športna vzgoja mladine 32.500 € 
Šolska športna tekmovanja za mladino 32.500 € 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski 
šport 1.600.000 € 
Delovanje Agencije za šport Ljubljana 359.500 € 

Spopolnjevanja za izvajanje programov interesne športne vzgoje 12.200 € 
 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
Sofinancirajo se programi vadbe v I. skupini izvajalcev, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih 
športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka  
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v višini do 1.200.000 €. Za izračun vrednosti točke področja letnega programa športa posamezne v I. skupini 
programov športnih panog se uporabi sredstva v višini 880.000 €. 
 
Sofinancirajo se programi vadbe v II. skupini izvajalcev, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih 
športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega 
državnega prvaka v višini do 720.000 €. Za izračun vrednosti točke področja letnega programa športa posamezne 
v II. skupini programov športnih panog se uporabi sredstva v višini 720.000 €. 
 

1.2 Proračunska postavka 081002: Šport odraslih: 334.152 € 
 
Šport odraslih  334.152 € 
Programi vadbe kakovostnega športa 55.000 € 
Programi vadbe vrhunskega športa 78.000 € 
Programi vadbe na področju športne rekreacije 180.000 € 

Programi vadbe na področju športne rekreacije 115.000 € 
Projekti animacije (ligaška športno rekreativna tekmovanja,  
enodnevne in večkratne animacijske športno rekreativna prireditve) 55.000 € 

Programi športa invalidov 19.500 € 
Nagrade Marjana Rožanca 11.652 € 

 
Programi vadbe kakovostnega športa 
Sofinancirajo se programi vadbe v I. skupini izvajalcev, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih 
športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka 
v višini do 40.000 €. Za izračun vrednosti točke področja letnega programa športa posamezne v I. skupini 
programov športnih panog se uporabi sredstva v višini 30.250 €. 
 
Sofinancirajo se programi vadbe v II. skupini izvajalcev, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih 
športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega 
državnega prvaka v višini do 40.000 €. Za izračun vrednosti točke področja letnega programa športa posamezne v 
II. skupini programov športnih panog se uporabi sredstva v višini 24.750 €. 
 
Programi vadbe vrhunskega športa 
Sofinancirajo se programi vadbe v I. skupini izvajalcev, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih 
športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka 
v višini do 70.000 €. Za izračun vrednosti točke področja letnega programa športa posamezne v I. skupini 
programov športnih panog se uporabi sredstva v višini 42.900 € 
 
Sofinancirajo se programi vadbe v II. skupini izvajalcev, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih 
športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega 
državnega prvaka v višini do 70.000 €. Za izračun vrednosti točke področja letnega programa športa posamezne v 
II. skupini programov športnih panog se uporabi sredstva v višini 35.100 € 
 
Nagrade Marjana Rožanca 
Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine 
Ljubljana, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v Republiki Sloveniji; vključeni so 
tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad. 
 

1.3 Proračunska postavka 081003: Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za 
območje MOL: 198.000 € 

Sofinancirajo se stroški dela in poslovodenja športnih zvez in športnih društev s sedežem v MOL.  
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1.4 Proračunska postavka 081004: Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška 
dejavnost v športu: 27.538 € 

 
Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 27.538 € 
Založništvo na področju športa 2.500 € 
Strokovna usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov 25.038 € 

 

1.5 Proračunska postavka 081005: Podporne storitve v športu: 80.000 € 
Kritje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo ter 
izvedbe cenitve športnih objektov danih v upravljanje ŠRC Tivoli. Iz teh sredstev se bo financirala tudi izdelava 
raziskovalnih nalog, ki izhajajo iz strategije športa in predstavljajo analitično osnovo za razvoj športa v Mestni 
občini Ljubljana. 
 

1.6 Proračunska postavka 081006: Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti 
MOL in energetski pregledi: 2.100.556 EUR 

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela, stroškov storitev, materiala in blaga za obratovanje športnih 
objektov ter urejanje legalizacije črnih gradenj, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, in se v njih izvajajo letni 
programi športa. Poleg tega se bodo vzdrževale tudi zunanje športne površine v stanovanjskih soseskah in trim 
steze (otoki športa za vse), ki jih prebivalci uporabljajo za svojo športno rekreacijsko dejavnost. V zimskem času 
se bodo vzdrževale tudi smučarsko tekaške proge. Sredstva v višini 2.037.802 € so v okviru javne službe 
namenjena ŠRC Tivoli. Na tej postavki so sredstva namenjena še za zavarovanje športnih objektov in drugi izdatki 
v višini 62.754.   
 
 
Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in 
energetski pregledi 2.100.556 € 
Vzdrževanje in obratovanje športnih objektov ŠRC Tivoli 2.037.802 € 
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 62.754 € 

 

1.7 Proračunska postavka 081007: Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu: 
431.795 € 

 
Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 431.795 € 
Ljubljanski maraton 165.000 € 
Pohod ob žici (tek trojk, pohod za otroke, mlade in odrasle) 90.000 € 
Maraton Franja 30.000 € 
Druge velike športno rekreativne prireditve v MOL 22.195 € 
Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 40.000 € 
Organizacija in izvedba šolskih športnih prireditev 55.000 € 
Mednarodna dejavnost – nastop mestne reprezentance na tekmovanju 5 
mest  29.600 € 

 

1.8 Proračunska postavka 081009: Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih 
objektov MOL in opreme (javna služba ŠRC Tivoli): 1.199.805 € 

 

1.9 Proračunska postavka 081023: Osvetlitev Poti okoli Ljubljane: 155.000 € 
Po Poti dnevno hodi, teče in kolesari na stotine Ljubljančanov. Ob ugodnih snežnih razmerah so na posameznih 
odsekih ob Poti urejene smučarsko tekaške proge. Zaradi delovnega časa, večina zaposlenih predvsem v jesenskih 
in zimskih mesecih Poti ne more uporabljati, saj je po 17 uri že temno. Zato se bo v letu 2009 izvedel projekt 
osvetlitve dela poti in sicer od Kosez do ceste na Brdo, v dolžini 2.600m. 
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1.10 Proračunska postavka 081026: Obnova kopališča Kolezija: 2.800.000 € 
Sredstva so namenjena za izvedbo arhitekturnega natečaja, izdelavo projektne dokumentacije za celoten kompleks 
kopališča s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in začetkom prve faze gradnje. Ta bo predvidoma vključevala 
prenovo bazenov s temeljito obnovo bazenskih školjk, ureditvijo strojnice za pripravo bazenske vode po veljavnih 
predpisih ter obnovo in gradnjo objektov, ki so neposredno povezani z delovanjem bazena. 
 

1.11 Proračunska postavka 081027: Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin (javna 
služba ŠRC Tivoli): 7.940 €  

Sredstva so namenjena izvedbi letnega načrta malih del, ki ga oblikuje Četrtna skupnost v skladu s 6. členom 
Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07) in je vključen v 
finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel. 
 

2 Po izvajalcih se v Letnem programu športa Mestne občine Ljubljana za leto 
2009 sofinancira naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge: 

2.1 Javna služba Agencije za šport 
 
Javna služba Agencije za šport 736.900 € 
Zlati sonček za predšolske in šoloobvezne otroke 36.150 € 
Krpan za šoloobvezne otroke 2.000 € 
Naučimo se plavati 134.600 € 
Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 108.950 € 
Športni programi v pouka prostih dnevih (vikendi in počitnice) 51.000 € 
Šolska športna tekmovanja za mladino 32.500 € 
Delovanje Agencije za šport Ljubljana 359.500 € 
Spopolnjevanja za izvajanje programov interesne športne vzgoje 12.200 € 

 

2.2 Javna služba ŠRC Tivoli 
 
Javna služba ŠRC Tivoli 3.237.607 € 
Vzdrževanje in obratovanje športnih objektov ŠRC Tivoli 2.037.802 € 
Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in 
opreme 1.199.805 € 

 

2.3 Izvajalci letnega programa športa 2009 izbrani na javnem razpisu 
 

Izbrani izvajalci letnega programa športa 2009 na javnem razpisu 2.867.133 € 
Druga tekmovanja za otroke do 12 let 10.000 € 

Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih izvajalci 
ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure 200.000 € 
Drugi interesni programi športa za šoloobvezne otroke 66.800 € 
Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok s posebnimi 
potrebami 10.000 € 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport 1.600.000 € 
Programi vadbe kakovostnega športa 55.000 € 
Programi vadbe vrhunskega športa 78.000 € 
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Programi vadbe na področju športne rekreacije 115.000 € 
Projekti animacije (ligaška športno rekreativna tekmovanja,  enodnevne in 
večkratne animacijske športno rekreativna prireditve) 55.000 € 
Programi športa invalidov 20.000 € 
Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 198.000 € 
Založništvo na področju športa 2.500 € 
Strokovna usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov 25.038 € 
Ljubljanski maraton 165.000 € 
Pohod ob žici (tek trojk, pohod za otroke, mlade in odrasle) 90.000 € 
Maraton Franja 30.000 € 
Druge velike športno rekreativne prireditve v MOL 22.195 € 
Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 40.000 € 
Organizacija in izvedba šolskih športnih prireditev 55.000 € 
Mednarodna dejavnost – nastop mestne reprezentance na tekmovanju 5 
mest  29.600 € 

 

2.4 Oddelek za šport 
 
Oddelek za šport 3.116.846 € 
Nagrade Marjana Rožanca 11.152 € 
Podporne storitve v športu 80.000 € 
Osvetlitev Poti okoli Ljubljane 155.000 € 
Obnova kopališča Kolezija 2.800.000 € 
Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin  7.940 € 
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 62.754 € 
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OBRAZLOŽITEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2009 
 
 
I. PRAVNI TEMELJ 
Pravni temelj za sprejem Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2009 je 7. člen Zakona o 
športu (Uradni list. RS, št. 22/1998, 110/2002-ZGO-1 in 15/2003-ZOPA), Nacionalni program športa v Republiki 
Sloveniji (Ur. list RS, št. 24/2000 in 31/2000), 21., 29. in 65. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
100/2005 in 21/2006- odločba US), Strategija športa v Mestni občini Ljubljana od 2008 do 2012 in 27. člen 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list. RS, št. 66/2007). 
 
II. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 
V skladu in na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998, 110/2002-ZGO-1 in 15/2003-ZOPA) 
se izvajanje nacionalnega programa športa  v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi z 
letnim programom športa. Letni program športa določa namen in obseg sofinanciranja programov izvajalcev 
letnega programa športa iz javnih sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine Ljubljana.  
 
III. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA 
Letni program športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2009 je usklajen s proračunom Mestne občine Ljubljana za 
leto 2009. Indeks rasti sredstev za leto 2009, v primerjavi z letnim programom športa v letu 2008, znaša 119,4. 
 
IV. POGLAVITNE REŠITVE 
Letni program športa v Mestni občini Ljubljana določa obseg uresničevanja ukrepov Strategije športa v Mestni 
občini Ljubljana v letu 2009.  
 
 Poglavitne rešitve za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa: 
‐ v okviru interesnih šolskih dejavnostih se bo v partnerstvu med šolami in izvajalci letnega programa športa 

začel izvajati program s katerim želimo otrokom omogočiti cenovno dostopno vsaj 2 uri tedensko udeležbo v 
športnih programih, 

‐ začeli bomo povezovati dejavnosti Agencije za šport s programi društev in njihovih zvez. 
 
Poglavitne rešitve za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov: 
‐ kolektivne športne panoge bodo sofinancirane v večjem obsegu kot v preteklosti, s čimer bomo zagotavljali 

postopen razvoj, 
‐ prednostne športne panoge bodo imele prednost pri sofinanciranju programov kakovostnega in vrhunskega 

športa. 
 
Poglavitne rešitve za izboljšanje urbanega športnega prostora: 
‐ začela se bo obnova kopališča Kolezija, osvetlitev Poti okoli Ljubljane, 
‐ v posameznih naseljih se bo začela obnova otokov športa za vse (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev 

tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin). 
 
V. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA 
Iz proračuna Mestne občine Ljubljana se za proračunsko leto 2009 za Letni program športa zagotovi 9.958.486 €, 
in sicer 6.263.301 € za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo in 3.695.185 € za 
dejavnosti izvajalcev letnega programa športa. 
 
 
 
 
 
 
 

  Marko KOLENC 
  NAČELNIK 

 


