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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02-ZGO-1 in 15/03-
ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 4/00 in 31/00) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list. RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na . seji sprejel 

 
LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

ZA LETO 2007 
 
1. UVOD 
V skladu in na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02-ZGO-1 in 
15/03-ZOPA) se izvajanje nacionalnega programa športa (NP) v Republiki Sloveniji, ki se 
izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa, ki določa programe 
športa, 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. 
 
Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. 
Strateški cilj Mestne občine Ljubljana je, da postane šport nepogrešljiva prvina kakovosti 
življenja vseh prebivalcev in prebivalk Mestne občine Ljubljana. Na področju športa je 
pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si 
s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe 
športne vadbe ter ponujajo športne programe organiziranim in neorganiziranim skupinam ter 
posameznikom. 
 
Program športa v javnem interesu v Mestni občini Ljubljana obsega področje športa za vse in 
vrhunskega športa: 
1. Šport za vse predstavlja vse pojavne oblike športa in vse športno aktivne prebivalce na 
območju Mestne občine Ljubljana. Svoje temelje vzpostavlja s športno vzgojo v vzgojno 
izobraževalnih ustanovah in Javnem zavodu Agencija za šport Ljubljana, za vse starostne in 
ciljne skupine pa zlasti prek rednih in sistematično organiziranih oblik športne dejavnosti v 
športnih društvih. 
2. Vrhunski šport sestavljajo kategorizirani, perspektivni in vrhunski športniki. Njihov temelj 
so nadarjeni športniki in športnice otroških in mladinskih starostnih kategorij, ki so izbrani na 
podlagi pravilnika oz. strokovno utemeljenih meril posamezne športne panoge. 
 
Na področju športa želimo ohraniti in povečati število športno aktivnega prebivalstva, na 
področju vrhunskega športa pa izboljšati pogoje vadbe za šport nadarjenih otrok, 
mladostnikov in mladih ter povečati število kategoriziranih športnikov. Podlaga za doseganje 
teh ciljev je kakovostno načrtovanje izgradnje in obnove športne infrastrukture vključno z 
racionalnim upravljanjem. 
 
Iz proračuna Mestne občine Ljubljana se za proračunsko leto 2007 za programe športa 
zagotovi 7.064.522 eurov, in sicer 3.294.246 eurov za vzdrževanje in obratovanje ter 
investicije v športno infrastrukturo in 3.770.276 eurov za dejavnosti izvajalcev letnega 
programa športa. 
 
Sredstva se med izvajalce razdelijo na podlagi javnega razpisa in vrednotenja programov po 
Pravilniku o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v 
Mestni občini Ljubljana. 
 
Izvajalci letnega programa športa so tudi trije javni zavodi: Javni zavod Agencija za šport 
Ljubljana, ki izvaja predvsem programe interesne športne vzgoje otrok in mladine, Javni 
zavod Športno rekreacijski center Tivoli in Javni zavod športni objekti Bežigrad, ki pa 
upravljata z objekti, ki so v mestni lasti in zagotavljajo prostor za izvajanje letnega programa 
športa. 
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2. PROGRAM 
Po proračunskih postavkah se v letnem programu športa v Mestni občini Ljubljana za leto 
2007 sofinancira naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge: 
 
081001 Šport otrok in mladine (2.604.961 eurov) 
Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo: 
- interesno športno vzgojo otrok, mladostnikov in mladih ter 
- šport otrok, mladostnikov in mladih usmerjenih v vrhunski šport. 
 
Interesna športna vzgoja otrok, mladostnikov in mladih 
Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje programov, ki omogočajo optimalni razvoj 
gibalnih sposobnosti otrok. V programe bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. 
Sofinancirali bomo organizacijo in koordinacijo izvajanja programov Zlati sonček, program 
učenja plavanja, usposabljanje vzgojiteljic za izvajanje programov, strokovni kader za učenje 
plavanja in promocijsko gradivo ter priznanja otrokom, ki bodo vključeni v program. 
 
Za šoloobvezne otroke bomo zagotavljali programe, ki omogočajo pridobivanje temeljnih 
prvin iger z žogo, atletike, športne gimnastike in smučanja ali drsanja. Prav tako bomo 
šoloobveznim otrokom zagotovili programe Zlati sonček, Martin Krpan in tečaje učenja 
plavanja in preverjanje znanja plavanja. Cilj je, da znajo vsi otroci, ki končajo osnovno šolo, 
plavati. Sofinancirali bomo usposabljanje pedagoških delavcev za izvajanje programov ter 
organizacijo in koordinacijo izvajanja programov. S programom Šport v počitnicah je 
omogočena športna dejavnost otrokom, mladostnikom in mladim tudi med počitnicami. 
 
Za osnovne in srednje šole bomo omogočali izvedbo mestnih in državnih šolskih športnih 
tekmovanj oz. prvenstev v različnih individualnih in kolektivnih športnih panogah in s tem 
omogočili tekmovanja tudi otrokom in mladim, ki niso vključeni v športna društva in 
tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Financirali bomo organizacijo in 
izvedbo mestnih prvenstev. 
 
Športnim društvom bomo sofinancirali uporabo športnih objektov za programe redne vadbe 
otrok in mladine. 
 
Športni programi, ki jih izvaja Javni zavod Agencija za šport Ljubljana, so namenjeni 
predšolskim otrokom ter osnovnošolski in srednješolski mladini. 
 
Šport otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport 
Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport bomo posebno 
pozornost namenili športnim programom za nadarjene otroke in mladino: 
a. Šport otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski šport, zajema programe športnih društev v 
mladinskih starostnih kategorijah. Športna društva so upravičena do sofinanciranja 
strokovnega kadra, materialnih stroškov in najema športnih objektov (dvorane in 
telovadnice). 
b. Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju) 
zajema programe športnih društev, ki otrokom s posebnimi potrebami nudijo vadbo za 
izboljšanje motoričnih sposobnosti in veščin. Športnim društvom sofinanciramo stroške 
uporabe objekta. 
c. Program panožnih športnih šol vključuje programe športnih društev s pomočjo katerih 
otroke izberejo za programe selekcijskega športa. Športnim društvom sofinanciramo 
strokovni kader. 
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081002 Šport odraslih (329.227 eurov) 
Ustvarjali bomo razmere za vključevanje čim večjega števila občanov in občank Mestne 
občine Ljubljana v različne športno rekreativne dejavnosti, tako v organiziranih kot tudi v 
neorganiziranih oblikah. Zagotovili bomo primerno vzdrževanje javnih športnih površin in 
objektov ter organizirali športno rekreativne akcije oziroma športno rekreativna tekmovanja v 
različnih športnih panogah. 
 
Šport odraslih sestavljajo: 

- športna rekreacija, ki vključuje tudi šport študentov in šport invalidov ter 
- vrhunski in kakovostni šport. 

 
Športna rekreacija in šport invalidov 
Zagotovili bomo vzdrževanje javnih športnih površin in objektov. Javni zavod Agencija za 
šport Ljubljana izvaja športno rekreativne programe za občane in občanke Mestne občine 
Ljubljana, ki niso vključeni pri drugih izvajalcih teh programov. 
 
Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in kakovostnejši izrabi 
prostega časa. Sofinancirali bomo izvajanje programov redne vadbe in sklepnih športnih 
tekmovanj v dogovorjenih športih. Po dogovoru med invalidskimi društvi programe koordinira 
Športno društvo Invalid. 
 
Vrhunski in kakovostni šport 
Vrhunski in kakovostni šport zajema: 
a) Programe športnih društev, ki nastopajo v uradnih mednarodnih tekmovanjih: 
sofinanciramo stroške gostovanj za posamezno tekmo v evropskih klubskih tekmovanjih. 
b) Program kategoriziranih športnikov, ki jim Olimpijski komite Slovenije – Združenje 
športnih zvez, dodeli status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda: 
sofinanciramo izvedbo njihovih programov. 
 
Klubom, ki nastopajo na uradnih mednarodnih tekmovanjih in vrhunskim športnikom, ki 
nastopajo v individualnih športnih panogah, bomo zagotavljali športni objekt za vadbo. 
 
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. 
 
081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 
(198.000 eurov) 
Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev 
vzpodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezi športnih 
društev, ki ima vključeno največje število športnih društev, bomo sofinancirali kritje osnovnih 
materialnih stroškov, dohodkov zaposlenih, inovacijske in promocijske projekte ter naloge s 
področja povezovanja in zastopanja civilne družbe na področju športa v Mestni občini 
Ljubljana. Sredstva so namenjena še za organizacijsko in administrativne naloge 
posameznih športnih društev na podlagi števila članstva. 
 
081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu 
(27.538 eurov) 
Posebno pozornost bomo namenili stalnemu osnovnemu in dodatnemu (licenčnemu) 
usposabljanju strokovnih delavcev (trenerjev in učiteljev) za delo v športu. Sredstva so 
namenjena za sofinanciranje usposabljanja strokovnih delavcev, ki so vključeni v izvajanje 
programov športa v Mestni občini Ljubljana. Usposabljanje strokovnih delavcev 
sofinanciramo društvom na podlagi prejetih dokazil za eno leto nazaj. Sredstva bodo 
namenjena tudi izdaji strokovne publikacije o izvajalcih letnega programa športa v MOL in 
sofinanciranju izdajanja publikacij s strani društev. 
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081005 Podporne storitve v športu (154.033 eurov) 
V okviru teh storitev bomo financirali predvsem stroške povezane z dokončanjem lastninjenja 
športnih objektov za vpis v zemljiško knjigo in legalizacijo črnih gradenj (gre za skupaj osem 
objektov). Poleg tega se bo financirala tudi projektna skupina za izdelavo strategije razvoja 
športa v Mestni občini Ljubljana in Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana. 
 
081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL 
(2.292.507 eurov) 
Zagotavljali bomo obratovanje (sofinanciranje materialnih stroškov) športnih objektov, ki so v 
celotni ali delni lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvajajo letni programi športa. 
Upravljavcem se zagotavlja približno 30–40 % potrebnih sredstev za obratovanje, razliko 
morajo zagotoviti s trženjem objekta. Za objekte, ki niso v lasti MOL, bomo sofinancirali 
najemnino za izvajanje programov, ki so v javnem interesu MOL. Na tej postavki so še 
sredstva namenjena za zavarovanje športnih objektov. 
 
081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu (456.518 eurov) 
Velike tradicionalne športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa in prepoznavnosti 
MOL. Pri tem imajo posebno mesto velike tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski 
maraton, Pohod ob žici in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne 
občine Ljubljana. V letu 2007 bomo izvedli tudi mednarodno medmestno tekmovanje Štirih 
mest. Sofinancirali bomo tudi ostale organizatorje športnih prireditev, katerih prireditve bodo 
vključene v letni program športa in meritve na šolskih športnih prereditvah. 
 
081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme 
(1.001.739 eurov) 
Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in 
investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, bomo prednostno 
sofinancirali dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala 
funkcionalno rabo objekta. Zagotovili bomo sredstva za nujne posege v športne objekte za 
ohranjanje funkcionalne usposobljenosti v objektih. Vzdrževali bomo tudi zunanje športne 
površine v stanovanjskih soseskah in trim steze, ki jih občani uporabljajo za svojo 
rekreacijsko aktivnost. V zimskem času bodo vzdrževane tudi smučarsko tekaške proge. 

 
V letu 2007 se bo nadaljevala II faza obnove drsališča Zalog, ki je nadaljevanje gradnje po 
projektu in gradbenemu dovoljenju izdanemu v letu 2003. Za normalno delovanje objekta je 
potrebno zgraditi še pomožne prostore, ki so nujni in pogojni element za delovanje sistema 
tekmovanj hokeja in rekreativnega drsanja. 

 
Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter 
obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004 Za financiranje navedenih del 
je Zavod Tivoli s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za 
odplačevanje le-tega bomo v letu 2007 in naslednjih letih zagotovili 225.338 evrov letno. 
 
Ostale investicije: ograja pri OŠ Oskar Kovačič (25.813 eurov), ureditev atletskih igrišč na 
Mostovni (64.968 eurov), obnova čolnarne Kajak kanu kluba Ljubljana (62.000 eurov), 
obnova splava v Veslaškem centru Ljubljanica (25.000 eurov) in sanacija garderob v 
Športnem parku Kodeljevo po požaru (10.000 eurov). 
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3. FINANČNI NAČRT v eurih 
Postavka   Naziv postavke Proračun 2007 

18    KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.064.522
1805  Šport in prostočasne aktivnosti 7.064.522

18059001  Programi športa 7.064.522
081001  Šport otrok in mladine 2.604.961

4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.886.800
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode  718.161

  Agencija za šport 718.161
    
081002  Šport odraslih 329.227

4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.252
4119 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.400
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 267.500
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode 50.075

  Agencija za šport 50.075
    
081003  Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 198.000

4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 198.000
    
081004  Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost 

v športu 
27.538

4020 03 Založniške in tiskarske storitve 2.500
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 25.038

    
081005  Podporne storitve v športu 154.033

4020 99 Drugi splošni material in storitve 129.033
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev  
4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 25.000

    
081006  Vzdrževanje in obratovanje javnih ŠO v lasti MOL in energetski 

pregledi 
2.292.507

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve 16
4022 03 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 160
4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 62.594
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.315.866
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 913.871

  Zavod Tivoli 734.435
  Zavod Bežigrad 179.436
    
081007  Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 456.518

4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 352.195
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 104.323

  Zavod Tivoli  
  Agencija za šport 104.323
    
081009  Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme 1.001.739

4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0
4204 01 Novogradnje 0
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  
4205 01 Obnove 187.781
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0
4310 00 Investicijski transfri neprofitnim organizacijam in ustanovam 0
4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom 813.958

  Zavod Tivoli 813.958
  Zavod Bežigrad 0
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OBRAZLOŽITEV 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2007 

 
I. PRAVNI TEMELJ 
Pravni temelj za sprejem Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2007 je 
7. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), ki pravi, da 
se »izvajanje nacionalnega programa določi z letnim programom, ki ga sprejme vlada in 
letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti. Letni program določa programe športa, ki 
se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo 
uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu in proračunih 
lokalnih skupnostih.« Vsebine, ki so predmet sofinanciranja na ravni lokalne skupnosti, 
natančneje opredeljuje Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 4/00 
in 31/00). Pravni temelj je tudi 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list. RS, št. 
26/01 in 28/01), ki med pristojnostmi Mestnega sveta določa, »da sprejema statut, odloke in 
druge akte MOL.« 
 
II. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 
V skladu in na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02-ZGO-1 in 
15/03-ZOPA) se izvajanje nacionalnega programa športa (NP) v Republiki Sloveniji, ki se 
izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa, ki določa programe 
športa, 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. 
 
III. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA 
Letni program športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2007 odraža usklajenost z 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Indeks sredstev v primerjavi z letom 2006 je 91,67. 
 
IV. POGLAVITNE REŠITVE 
Letni program športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2007, ki je v javnem interesu v Mestni 
občini Ljubljana, obsega področje športa za vse in vrhunskega športa: 
1. Šport za vse predstavlja vse pojavne oblike športa in vse športno aktivne prebivalce na 
območju Mestne občine Ljubljana. Svoje temelje vzpostavlja s športno vzgojo v vzgojno 
izobraževalnih ustanovah in Javnem zavodu Agencija za šport Ljubljana za vse starostne in 
ciljne skupine pa zlasti prek rednih in sistematično organiziranih oblik športne dejavnosti v 
športnih društvih. 
2. Vrhunski šport sestavljajo kategorizirani, perspektivni in vrhunski športniki. Njihov temelj je 
nadarjeni športni naraščaj otroških in mladinskih starostnih kategorij, ki je izbran na podlagi 
pravilnika oz. strokovno utemeljenih meril posamezne športne panoge. 
 
Podlaga za doseganje teh ciljev je kakovostno načrtovanje izgradnje in obnove športne 
infrastrukture vključno z racionalnim upravljanjem. 
 
V. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA 
Iz proračuna Mestne občine Ljubljana se za proračunsko leto 2007 za letni program športa 
zagotovi 7.064.522 eurov, in sicer 3.294.246 eurov za vzdrževanje in obratovanje ter 
investicije v športno infrastrukturo in 3.770.276 eurov za dejavnosti izvajalcev letnega 
programa športa. 
 
Pripravila:  
mag. Borut Peršolja 
mag. Mitja Lončar 
 Po pooblastilu župana 
mag. Borut PERŠOLJA Marija FABČIČ 
VODJA SLUŽBE ZA ŠPORT VODJA SLUŽBE ZA PREDŠOLSKO 
 VZGOJO 




