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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 

15/03 - ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 

31/00 – popr.), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 

prečiščeno besedilo) in Strategije razvoja športa v Mestni občini Ljubljana od 2008 do 2012, ki jo je 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 10. izredni seji 4. 2. 2008,  je Mestni svet Mestne 

občine Ljubljana na….. seji……..sprejel 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2012 

 

V skladu in na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – 

ZGO-1 in 15/03 - ZOPA) se izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (v 

nadaljnjem besedilu: NP) za leto 2012 v Mestni občini Ljubljana določi s tem Letnim programom 

športa (v nadaljnjem besedilu: LPŠ). LPŠ določa programe športa v Mestni občini Ljubljana, 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. 

 

Dolgoročni cilji LPŠ so:  

1. povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s 

katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila 

udeležencev v vseh pojavnih oblikah, 

2. izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih 

ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo 

doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje 

števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na 

kategoriziranega športnika,  

3. izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in 

nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je 

posodobiti oziroma urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega 

bazena. 

 

 

Glavni izvedbeni cilji za povečanje mnoţičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so: 

– vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnostih omogočiti vsaj 2 uri tedensko 

brezplačne udeležbe v programih športnih društev, 

– spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD 

Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,…), da pospešujejo 

vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. 

navdušence klubov, 

– otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-

rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost, 

– v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno 

športno-rekreativno prireditev, 

– meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, 

internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov. 

 

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih doseţkov so: 

– v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole 

(sofinanciranje plač 70. Trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, 

materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v 

osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih 

programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju, 

– v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic 

perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem, 

– profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe, 

– na vseh ravneh se bo spodbujal športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih 

poživil, 
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– v sodelovanju z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s 

sedežem v MOL bomo povečali število velikih mednarodnih športnih tekmovanj. 

 

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so: 

– izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja 

olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija, 

– obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča 

Kolezija,  

– vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtnih skupnostih letno 

(obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih 

športnih površin), 

– zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo 

zasebnih športnih centrov. 

 

V skladu z rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana se za Letni program športa v Mestni 

občini Ljubljana za leto 2012 zagotovi 25.000.000 eurov sredstev. Za vzdrževanje in obratovanje ter 

investicije v športno infrastrukturo se zagotovi 18.423.601 eurov sredstev. Za programe Letnega 

programa športa se zagotovi 6.576.399  eurov, od tega se bodo programi LPŠ financirali neposredno 

iz Oddelka za šport v višini 245.668 eurov, za tekoče transferje izvajalcem LPŠ je namenjeno 

6.198.901 eurov, za tekoče transferje v javne zavode pa 131.830 eurov, od tega 86.466 eurov 

predstavlja tekoči transfer v Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA za izvajanje programa Naučimo se 

plavati, 45.384 eurov pa predstavlja tekoči transfer v osnovne šole za obratovanje športnih objektov 

osnovnih šol – nadomestilo za izvajanje LPŠ, nagrade za najboljše dosežke in nadomestilo za vodstva 

na tekmovanja. 

 

Po proračunskih postavkah se v Letnem programu športa Mestne občine Ljubljana za leto 2012 

sofinancira naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge: 

1 Program športa otrok in mladine 

 

Proračunski postavki 081001 in 081031: Program športa otrok in mladine: 3.744.830 eurov 

 

 v eurih 

Program športa otrok in mladine 3.744.830  

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 47.568  

Zlati sonček za predšolske otroke 23.688  

Drugi do 40 urni interesni programi športa za predšolske otroke 23.880  

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 717.777  

Naučimo se plavati 171.446  

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 194.185  

Druga tekmovanja za otroke do 12 let 10.000  

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok 342.146  

Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih izvajalci ponudijo v 

sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah 254.146  

Športni programi v pouka prostih dnevih (počitnice) 30.000  

Drugi interesni programi športa za šoloobvezne otroke 50.000  

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok s posebnimi 

potrebami 8.000  

Interesna športna vzgoja mladine in študentov 51.485  

Šolska športna tekmovanja za mladino 41.485 

Medfakultetna tekmovanja 10.000  

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport 1.660.000  

Mestne panoţne športne šole 1.268.000  
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1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

1.1.1 Zlati sonček za predšolske otroke 

V letu 2011 je bilo v program vključenih 2.700 otrok iz 25 vrtcev in vrtca Zavoda za gluhe in 

naglušne. Uspešnost opravljenih nalog programa je bila 85%. Pomoč pri organizacijsko zahtevnejših 

nalogah so vrtcem nudila športna društva izbrana na javnem razpisu LPŠ. Izvedeni so bili 8-urni 

tečaje prilagajanja na led in učenja drsanja, tečaji rolanja, jesenski in spomladanski krosi, pohod  Pot 

ob žici in strokovna spopolnjevanja, usposabljanja in tečaji. 

V drsalne tečaje je bilo vključenih 2.166 otrok, kar je 5% več kot lani, na krosih je teklo 5.601 otrok, 

kar je 20% več kot v predhodnem letu, na Pot ob žici pa se je podalo 5.507 otrok, kar je do sedaj 

najvišja udeležba. Zastavljeni cilji so bili uresničeni. 

V letu 2012 je cilj zagotoviti enake organizacijske in izvedbene pogoje in v sodelovanjem z vrtci 

dvigniti uspešnost opravljenih nalog za 5% in število vključenih v drsalne tečaje in na krose. V ta 

namen bodo zagotovljena sredstva v višini 23.688 eurov in 204 ur uporabe drsališča v Zalogu, 32 ur 

uporabe travnatih površin v Tivoliju na območju sankališča, ŠP Svoboda, SC Tesovnikova in igriščih 

Štepanjsko naselje in 40 ur na izbranih objektih Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. Poleg Zlatega 

sončka bomo spodbudili nov program animacije predšolskih otrok v šport. 

 

1.1.2. Drugi do 40 urni interesni programi športa za predšolske otroke 

V letu 2011 je bil cilj, da se tudi  predšolskim otrokom omogoči 1 uro tedenske vadbe v programih 

športnih društev in klubov. Cilj je bil uresničen in program je izvajalo 13 športnih društev in klubov 

na 14 osnovnih šolah in 2 objektih Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. Vanj je bilo vključenih 

1.933 otrok.  

V letu 2012 je cilj ohraniti število izvajalcev in povečati število vključenih. V ta namen bodo 

zagotovljena sredstva v višini 23.880 eurov in 4286 ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in 

objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.2.1 Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke 

V letu 2011 je bilo v program Zlati sonček vključenih 6.518 učencev iz 49 osnovnih šol, v program 

Krpan pa 4.688 učencev iz 44 osnovnih šol. Uspešnost opravljenih nalog je bila pri Zlatem sončku 85 

%, pri Krpanu 80 %. V primerjavi s predhodnim letom se je uspešnost v obeh programih povečala, 

prav tako kot tudi število vključenih šol v program Krpan. 

V letu 2012 je cilj zagotoviti organizacijske pogoje in v sodelovanju s šolami ohraniti obstoječe stanje 

pri Zlatem sončku, povečati število vključenih šol v program Krpan, ter še bolj povezati vključevanje 

otrok iz obeh programov v program športa po pouku do 17. ure, v športne šole (nogomet, judo, 

košarka, …), v šolska športna tekmovanja in tekmovanja za otroke do 12 let ter v druge do 80 urne 

programe športa otrok in mladine. 

1.2.2 Naučimo se plavati 

V Program Naučimo se plavati je bilo v letu 2011 vključenih 6.677 otrok. Skladno z razvojnimi cilji 

je uspešnost programa prilagajanja na vodo v 1. razredih 98 %, uspešnost programa učenja plavanja v 

3. razredih 94 %, udeležba na preverjanju znanja plavanja 98 %, znanje plavanja v 6. razredih je 94 

%, tečaja za neplavalce v 7. razredih pa se je udeležilo 49 učencev. V program so bili vključili učenci 

iz vseh 46 ljubljanskih osnovnih šol. 

V letu 2012 je cilj zadržati uspešnost vseh programov na enakem nivoju ter zagotavljanje enakih 

organizacijskih in izvedbenih pogojev. V ta namen bodo zagotovljena sredstva v višini 171.446 eurov 

in 3.360 ur uporabe zimskega kopališča Tivoli in 225 ur uporabe letnega kopališča Kodeljevo. 

1.2.3 Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 

Šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke se je v letu 2011 udeležilo približno 13.000 

osnovnošolk in osnovnošolcev. Skupaj s Pohodom ob žici, Ljubljanskim maratonom in državnimi 

prvenstvi jih je nastopilo okoli 20.000. Nastopali so v 13 individualnih in 6 ekipnih panogah. Svoje 

športne sposobnosti so merili na 39 tekmovanjih. 
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V letu 2012 je cilj vsaj  vzdrževati, še bolje povečati število udeležencev na tekmovanjih, število 

panog in izvajalcev. Načrt je presegati število 20.000 udeležencev, ki bodo nastopali v 19 panogah ter 

39 tekmovanjih in bi jim dodali še kakšno. To bomo dosegli z kvalitetnejšim nadzorom izvedbe 

tekmovanj. Za ta program bodo zagotovljena sredstva v višini 194.185 eurov in okvirno 3.100 ur 

uporabe športnih objektov osnovnih šol in objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

1.2.4  Druga tekmovanja za otroke do 12 let 

Druga tekmovanja za otroke do 12 let smo v letošnjem letu razdelili v dve skupini. V prvi so 

tekmovanja izvajali tisti katerih vadba ima izhodišče v interesnih do 80 urnih dejavnostih , ki jih 

izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure. V drugi skupini 

so vsi ostali do 80 urni interesni programi športa za šoloobvezne otroke. Tekmovanj v obeh skupinah 

se udeležilo preko 4.000 otrok. Nastopali so v 16 individualnih in ekipnih panogah, kjer je bilo 

izvedenih 36 tekmovanj.  

Zaradi slabe realizacije programov iz prve skupine tekmovanj, bomo v letu 2012 sofinancirali le 

drugo skupino tekmovanj.  Izvajalcem bomo nudili finančno in organizacijsko pomoč. Za ta program 

bodo zagotovljena sredstva v višini 10.000 eurov in okoli 120 ur uporabe objektov Javnega zavoda 

ŠPORT LJUBLJANA. 

 

1.2.5 Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok 

1.2.5.1 Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih izvajalci ponudijo v 

sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure 

V letu 2011 je 18 društev na 47 ljubljanskih šolah izvajalo redno vadbo po pouku v 12 športnih 

panogah. Vanjo se je vključilo 7.979 otrok.  

V letu 2012 je cilj omogočiti učencem 2 uri tedensko brezplačne vadbe v programih športnih društev. 

V ta namen bodo zagotovljena sredstva v višini 254.146 eurov in 37.269 ur izvedbe programa na vseh 

ljubljanskih osnovnih šolah do 17. ure.   

1.2.5.2 Športni programi v pouka prostih dnevih (počitnice) 

Počitniške programe je v letu 2011 izvajalo 15 društev na 7 šolah, 5 objektih Javnega zavoda ŠPORT 

LJUBLJANA in na smučiščih v 11 športnih panogah. Vključenih je bilo 2.549 učencev. Cilj v letu 

2012 je povečati število vključenih in ponuditi športne panoge za katere je zanimanje otrok in mladine 

največje. V ta namen želimo omogočiti tečaje smučanja in deskanja, tečaje kajaka in kanuja, tečaje 

golfa, program badminton-tekaški program- izleti, program tenis in igre z žogo, animacijski program 

drsanja, tečaje urbanih športov (rolanje, bmx, plezanje, hip hop) in programe za šoloobvezne otroke v 

športnih objektih osnovnih šol. Za izvedbo programa bodo zagotovljena sredstva v višini 30.000 

eurov ter 2.500 ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in objektov Javnega zavoda ŠPORT 

LJUBLJANA. 

1.2.5.3 Drugi interesni programi športa za šoloobvezne otroke 

V letu 2011 je 64 društev na 41 ljubljanskih šolah in 18 objektih Javnega zavoda ŠPORT 

LJUBLJANA izvajalo redno vadbo po pouku v 28  športnih panogah. Vanjo se je vključilo 5.190 

otrok. Cilj v letu 2012 je ohraniti enako število športnih panog in povečati število vadečih za odstotek. 

V ta namen bodo zagotovljena sredstva v višini 50.000 eurov in 21.664 ur uporabe športnih objektov 

osnovnih šol in objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

1.2.5.4 Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami 

V letu 2011 je program izvajalo 7 društev na 4 osnovnih šolah in objektu Javnega zavoda ŠPORT 

LJUBLJANA. Vanj se je vključilo 346 otrok s posebnimi potrebami. V letu 2012  je cilj ohraniti 

število izvajalcev in povečati število vključenih. V ta namen bodo zagotovljena sredstva v višini 8.000 

eurov in 1500 ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in objektov Javnega zavoda ŠPORT 

LJUBLJANA. 
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1.2.6 Interesna športna vzgoja mladine in študentov 

1.2.6.1 Šolska športna tekmovanja za mladino 

Srednješolskih športnih tekmovanj se je v letu 2011 udeležilo približno 6.000 dijakinj in dijakov. 

Nastopali so v 8 individualnih in 5 ekipnih panogah, skupaj v 21 tekmovanjih.  Mnogi med njimi so 

odlične rezultate dosegli tudi na državnem nivoju, kjer je padel celo rekord (mladinska štafeta 4 x 100 

m, Gimnazija Šentvid). V letu 2012 je cilj povečati število udeležencev na tekmovanjih in se preseči 

številko 6.000. V letu 2012 bodo dodana tekmovanja urbanih športov (rolanje, ples, plezanje, 

kolesarjenje). Skupno bo izvedenih 24 tekmovanj v 16 športnih panogah.  

Med izvajalci raste interes za dodatno ponudbo, zato bomo vsak primerno predstavljen in v 

poskusnem obdobju uspešno izveden projekt finančno in informacijsko podprli.  

Skupno bodo za ta program zagotovljena sredstva v višini 41.485 eurov in okvirno 1.050 ur uporabe 

objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

1.2.6.2 Medfakultetna tekmovanja 

Medfakultetna tekmovanja so v letu 2011 potekala na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.  

Napredek v našem sodelovanju v teh tekmovanjih in sledljivost dogodkov in posledično razpolaganje 

s podatki je letos zaživelo in upam, da se bo v prihodnosti še nadgrajevalo.   

Za ta program bodo v letu 2012 zagotovljena sredstva v višini 10.000 eurov. Tekmovanja se bodo 

izvedla večinoma na športnih objektih v lasti fakultet in študentskih domov ter 60 ur na objektih 

Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

1.2.7 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Na programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je bilo v letu 

2011 (po kategorizaciji iz februarja 2011) 95 kategoriziranih tekmovalcev s perspektivnim razredom, 

322 z državnim razredom in 354 tekmovalcev z mladinskim razredom. V programe Mestnih panožnih 

športnih šol je bilo vključenih 4.342 otrok od katerih je bilo 283 športnikov kategoriziranih (127 

mladinski, 115 državni, 36 perspektivni in 8 mednarodni razred). 

Prvi del programa športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

predstavljajo sredstva, namenjena vsem športnim panogam, ki se ukvarjajo s športom otrok in 

mladine in tekmujejo v tekmovanjih nacionalnih panožnih zvez. 

V letu 2011 smo sofinancirali 117 društev iz 39 individualnih športnih panog in 52 društev iz 9 

kolektivnih športnih panog. Poleg sredstev za sofinanciranje smo v letu 2011 dodelili tudi 120.709 

šolskih ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA.  

Cilji za leto 2012 so povečanje števila registriranih članov in število kategoriziranih športnikov. Eden 

izmed ukrepov za doseganje ciljev je povečanje sredstev za sofinanciranje stroškov dela trenerjev v 

programu Mestnih panožnih športnih šol, ki bodo skrbeli za kakovostno delo z mladimi, kar se bo 

odražalo tudi v članskem športu. V letu 2012 bomo skladno z zastavljenimi cilji dodelili približno 

120.000 šolskih ur uporabe prostora ter sredstva v višini 1.660.000 eurov od tega 870.000 eurov za 

individualne in 790.000 eurov za kolektivne športne panoge.  

 

Proračunska postavka 081031: Mestne panožne športne šole: 1.268.000,00 eurov 

 

Program Mestnih panožnih športnih šol predstavlja drugi del programa Športna vzgoja otrok in 

mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport . V letu 2011 smo v tem programu sofinancirali 

strošek dela za 69 trenerjev iz 60 društev v 17 prednostnih panogah in panogi šport invalidov, torej 

skupaj v 18 panogah. 

Struktura trenerjev v letu 2011 po športnih panogah je naslednja: alpsko smučanje (5), atletika (1), 

hokej (2), kajak kanu (1), smučarski skoki (2), namizni tenis (4), odbojka (4), plavanje (4), judo (6), 

gimnastika in športno ritmična gimnastika (7), košarka (5), tenis (9), rokomet (6), nogomet (10). V 

program Mestnih panožnih športnih šol je bilo vključenih, po kategorizaciji iz februarja 2011, 283 

kategoriziranih športnikov, od tega 127 v mladinskem razredu, 115 v državnem razredu, 36 

perspektivnih športnikov in 8 športnikov s kategorizacijo v mednarodnem razredu. Skupno je bilo v 

program vključenih 4.342 vadečih. 

V letu 2012 bodo zagotovljena sredstva za sofinanciranje stroškov dela 70 trenerjev, za kar bodo 

zagotovljena sredstva v višini 1.268.000 eurov. 
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2 Šport odraslih 

 

Proračunska postavka 081002: Šport odraslih: 342.760 eurov 
v eurih 

Šport odraslih  342.760  

Programi vadbe kakovostnega športa 65.000  

Programi vadbe vrhunskega športa 100.000  

Programi vadbe na področju športne rekreacije 145.260  

Programi vadbe na področju športne rekreacije 60.810  

Projekti animacije (ligaška športno rekreativna tekmovanja,  enodnevne in 

večkratne animacijske športno rekreativna prireditve) 

84.450 

Programi športa invalidov 15.000  

Nagrade Marjana Roţanca 17.500  

 

2.1 Programi vadbe kakovostnega športa 

V programih kakovostnega športa je bilo v letu 2011 na razpisu izbranih 72 društev, od tega 39 iz 

individualnih in 33 iz kolektivih prednostnih panog. Poleg sredstev za sofinanciranje programa je bilo 

v letu 2011 zagotovljenih tudi 24.390 šolskih ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in objektov 

Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

Cilj v letu 2012 je izboljšanje športnih dosežkov, ki se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih 

ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 

zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov državnega razreda. Za realizacijo 

zastavljenih ciljev bo v letu 2012 zagotovljenih okvirno 20.000 šolskih ur uporabe prostora v športnih 

objektih osnovnih šol in objektih Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA, ter sredstva v višini 65.000 

eurov, od tega 35.000 eurov za individualne in 30.000 eurov za kolektivne prednostne panoge. 

 

2.2 Programi vadbe vrhunskega športa 

Na programih vadbe vrhunskega športa je bilo v letu 2011 izbranih 17 društev iz 8 individualnih 

panog in 8 društev iz 7 kolektivnih panog, ter društvo, v panogi šport invalidov, torej skupaj 26 

društev. Poleg sredstev za sofinanciranje smo v letu 2011 razdelili tudi 10.504 šolskih ur uporabe 

športnih objektov osnovnih šol in objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA.  

Cilj v letu 2012 je izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov, ki se nanaša na povečanje deleža 

kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo 

merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila 

osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega 

športnika. Za realizacijo zastavljenih ciljev bo v letu 2012 zagotovljenih okvirno 10.000 šolskih ur 

uporabe prostora v športnih objektih osnovnih šol in objektih Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA 

ter sredstva v višini 100.000 eurov, od tega 55.000 eurov za individualne in 45.000 eurov za 

kolektivne prednostne panoge. 

2.3 Programi vadbe na področju športne rekreacije 

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene 

programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program redne vadbe in na projekte 

animacije. 

2.3.1 Programi vadbe na področju športne rekreacije 

V letu 2011 smo sofinancirali v Programu redne vadbe 449 skupin in 96 skupin v Strokovno vodenih 

programih (vodena vadba za upokojence ali starejše od 65 let, vodena vadba za zdravstveno ogrožene, 

vodena vadba za socialno ogrožene).  

Za izvedbo programov smo dodelili 12.388 ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in objektov 

Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

Cilji v letu 2012 so povečati število sofinanciranih društev, število programov in število vadečih za 

odstotek. V ta namen bodo zagotovljena sredstva v višini 60.810 eurov. 
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2.3.2 Projekti animacije (ligaška športno rekreativna tekmovanja, enodnevne in večkratne 

animacijske športno rekreativna prireditve) 

Projekti animacije se delijo na ligaška tekmovanja ter enodnevne ali večdnevne animacijske športno 

rekreativne prireditve. V letu 2011 je bilo izvedeno 10 animacijskih projektov in 6 ligaških tekmovanj 

v katerih je bilo vključenih približno 3.000 udeležencev. Cilj programov vadbe na področju športne 

rekreacije je povečevati število športno aktivnih meščanov za en odstotek. Povečanje števila aktivnih 

prebivalcev MOL bomo dosegli s pomočjo animacijskih programov, s katerimi bomo skušali 

spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. V letu 

2012 bodo v ta namen zagotovljena sredstva v višini 84.450 eurov in 380 ur uporabe objektov 

Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA.  

 

2.4 Programi športa invalidov 

Vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja ima izreden pomen, ker se s 

tem izboljšuje kvaliteta njihovega življenja, psihofizične sposobnosti in večajo socialni stiki. V 

letošnjem letu smo sofinancirali 3 izvajalce s programi v katerih je sodelovalo 35 skupin. Cilj v letu 

2012 je povečanje števila vključenih za eno odstotno točko. Dosegli ga bomo z uvedbo novega 

animacijskega programa, ki bo namenjen za vse starostne kategorije. V ta namen bodo zagotovljena 

sredstva v višini 15.000 eurov in dodeljeno 400 ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in objektov 

Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

 

2.5 Nagrade Marjana Roţanca 

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, 

ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS. V ta namen bodo v letu 

2012 zagotovljena sredstva v višini 17.500 eurov, v katerih so vključeni tudi stroški organizacije in 

podelitve nagrad. 

 

3 Razvojne in strokovne naloge v športu 

 

Proračunska postavka 081003: Delovanje zvez športnih društev: 200.240 eurov 

 

3.1 Delovanje zvez športnih društev  

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo 

interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali 

stroške dela izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in 

računovodstvo ter ravnanje s kadri) za strokovno-organizacijske delavce v športu, za polni delovni čas 

ter konkretne projekte na področju ohranjanja blagovnih znamk, izobraževanja strokovnega in 

organizacijskega kadra in druge projekte. 

 

Za področje izvajanja poslovnih funkcij bomo namenili 162.972 eurov, konkretnim projektom na 

področju ohranjanja blagovnih znamk, izobraževanja strokovnega in organizacijskega kadra in drugim 

projektom pa bo namenjenih 37.268 eurov sredstev. 

 

 

Proračunska postavka 081005: Podporne storitve v športu: 92.778 eurov 

3.2 Podporne storitve v športu 

V tej postavki so vključena sredstva v višini 92.778 eurov za plačevanje stroškov pri pripravi in 

objavi razpisov in javnih naročil ter sodnih stroškov zaradi zemljiško knjižnega urejanja športnih 

objektov (legalizacije črnih gradenj, urejanje lastniških odnosov z lastniki objektov, ki so zgrajeni na 

zemljiščih v lasti MOL, nezakonito prilaščanje nepremičnin). Iz teh sredstev bomo financirali tudi 

izdelavo raziskovalnih nalog, ki izhajajo iz strategije športa in predstavljajo analitično osnovo za 

razvoj športa v Mestni občini Ljubljana. 
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Proračunska postavka 081007: Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu: 2.193.401 

eurov 

3.3 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 

v eurih 

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.193.401  

Športno rekreativne prireditve 405.401  

Ljubljanski maraton 

200.901 

 

Pohod ob žici (tek trojk, pohod za otroke, mlade in odrasle) 

95.000 

 

Maraton Franja 

65.000 

 

Druge velike športno rekreativne prireditve v Mestni občini Ljubljana 

44.500 

 

Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 1.683.000  

Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj, pokalnih in 

regionalnih mednarodnih tekmovanj 

1.600.000 

 

Košarka 600.000 € 

Rokomet 400.000 € 

Nogomet 300.000 € 

Hokej 120.000 € 

Odbojka 180.000 € 

Tek na Šmarno goro 5.000  

Veslaški maraton  3.000  

Druga tekmovanja in prireditve 75.000  

Mednarodna dejavnost – nastop mestne reprezentance na tekmovanju 5 

mest  105.000  

 

3.3.1 Velike športno rekreativne prireditve v Mestni občini Ljubljana 

V letu 2011 je bilo poleg treh največjih prireditev: Ljubljanski maraton, Pohod ob žici in tek trojk ter 

Kolesarski maraton Franja, sofinancirano in izvedeno še 10 drugih večjih športno rekreativnih 

prireditev, ki so bile izbrane na razpisu za LPŠ 2010. Na vseh prireditvah skupaj je bilo okoli 50.000 

udeležencev. Cilj v letu 2012 je povečati število udeležencev na posamičnih prireditvah za en 

odstotek. V ta namen smo letos med prioritetne prireditve postavili tudi prireditev Športni vikend 

Ljubljanica. Večjo udeležbo na velikih športno rekreativnih prireditvah v Ljubljani bomo poskušali 

doseči tudi z večjim številom strokovno vodenih animacijskih programov, ki bodo usmerjeni k telesni 

pripravi prebivalcev MOL za udeležbo na teh prireditvah. Za izvedbo vseh prireditev bodo 

zagotovljena sredstva v višini 405.401 eurov. 

3.3.2 Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 

V ta sklop prireditev sodijo Tek na Šmarno goro, Kajakaški maraton na Ljubljanici, tekme v 

evropskih ligaških tekmovanjih, pokalnih in regionalnih mednarodnih tekmovanjih (košarka, 

nogomet, rokomet, odbojka, hokej) in druge mednarodna tekmovanja in prireditve. Tako je v 29 

izbranih prireditvah v letu 2011 nastopilo preko 3.500 tekmovalcev (brez evroligaških tekmovanj, 

pokalnih in regionalnih mednarodnih tekmovanj). Za vse prireditve (razen evroligaških tekmovanj, 

pokalnih in regionalnih mednarodnih tekmovanj) je bilo razdeljenih 407 ur uporabe športnih objektov 

Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA.  

V letu 2012 bo za izvedbo velikih mednarodnih tekmovanj zagotovljenih predvidoma 320 ur uporabe 

prostora v objektih Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. Za sofinanciranje izvajalcev evropskih 

ligaških tekmovanjih, pokalnih in regionalnih mednarodnih tekmovanj bomo v letu 2012 zagotovili 

sredstva v višini 1.600.000 eurov.  
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Za leto 2012 predvidevamo, da bo izbranih poleg prireditev Tek na Šmarno goro in Veslaški maraton, 

še nekaj dodatnih Drugih tekmovanj in mednarodnih prireditev, za kar bo namenjenih 83.000 eurov. 

Ocenjujemo, da se bo število tekmovalcev povečalo iz 3.500 na 4.000.  

Skupno bomo za vsa velika mednarodna tekmovanja in prireditve zagotovili 1.683.000 eurov.  

3.3.3 Mednarodna dejavnost – nastop mestne reprezentance na tekmovanju 5 mest  

V letu 2011 je potekal Turnir 5 mest v Bratislavi. Iz Ljubljane je nastopilo na tem tekmovanju 80 

otrok, v 2 individualnih in 4 moštvenih panogah. Spremljajo jih je 14 trenerjev in pomočnikov, 1 

maser in en vodja reprezentance. Za to je bilo namenjenih 26.500 eurov. 

V letu 2012 bo turnir v Ljubljani in predvidoma z isto zasedbo, v kolikor se ne bo spremenilo število 

panog oziroma ne bodo predlagane druge panoge. Zagotovljena bodo sredstva v višini 105.000 eurov, 

ki jih bo prejel izvajalec prireditve. 

 

4 Športni objekti 

 

Proračunska postavka 081006: Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti Mestne 

občine Ljubljana in energetski pregledi: 1.424.404 eurov 

 

Sredstva so namenjena financiranju zavarovanja ter sofinanciranju materialnih stroškov za 

obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvajajo letni 

programi športa. Sredstva v višini 1.424.404  eurov so namenjena vzdrževanju in obratovanju športnih 

objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA.  

 

Proračunska postavka 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice: 468.568 eurov 

 

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov obratovanja in investicijskega vzdrževanja Športnega 

centra Stožice in skupnih prostorov.  

 

Proračunska postavka 081009: Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov 

Mestne občine Ljubljana in opreme: 617.950 eurov 

 

Sredstva so namenjena za manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, od tega 15.000 

eurov za šolske telovadnice, za prenovo bazenske tehnike, otokov športa za vse in odplačevanje 

posojila najetega za rekonstrukcijo poslovnih prostorov ter  za plačilo anuitete kredita za obnovo 

strehe Hale Tivoli. 

V ureditev otokov športa za vse je vključena označitev tekaških poti, postavitev kolesarskega  

poligona za spust,  trim steze Mostec in Golovec, posodobitev zunanjih igrišč III. kategorije ter Trim 

prostori ob Poti (PST).  

 

v eurih 

Obnova in investicijsko vzdrţevanje javnih športnih objektov Mestne občine 

Ljubljana in opreme 

 

617.950 

Rekonstrukcija prostorov in obnove strehe hale Tivoli - odplačevanje kredita 276.275  

Manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih 68.400  

Prenova bazenske tehnike 173.275  

Otoki športa za vse 100.000  

 

Proračunska postavka 081026: Obnova kopališča Kolezija: 572.000 eurov 
 

Na podlagi izbrane arhitekturne rešitve v letu 2009 se bodo v letu 2012 sredstva namenila za pripravo 

projektne  in druge dokumentacije za začetek javno zasebnega partnerstva, za katerega se poišče 

ustreznega partnerja. Zagotovijo se sredstva v višini 572.000 eurov.   

 

Proračunska postavka 081027: Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin: 21.836 eurov 
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Sredstva v višini 21.836 eurov so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale ČS 

Moste,  ČS Center, ČS Bežigrad in ČS Šiška. V ČS Moste so bo izvedla I. faza vzpostavitve fitnesa 

na prostem (na Kodeljevem, v «jami«, otroško igrišče na Klunovi), namestile se bodo 3-4 fitnes 

zunanje naprave. 

Za ČS Center bosta dobavljeni in montirani dvojni zunanji fitnes napravi – park in otroško igrišče 

Nove Poljane. 

V ČS Bežigrad se bo postavil pitnik na športnih površinah med Kranjčevo in Linhartovo cesto. 

V ČS Šiška bodo postavljene 3 zunanje fitnes naprave na delu zelenice ob Tugomerjevi na parceli št. 

552/29. 

 

Četrtna skupnost Moste v eurih 

1. I. faza vzpostavitve fitnesa na prostem (na Kodeljevem, v «jami«, otroško 

igrišče na Klunovi) - namestitev 3-4 fitnes zunanjih naprav  

6.000 

 Skupaj Četrtna skupnost Moste 6.000  

Četrtna skupnost Center  

1 Dobava in montaža dvojne zunanje fitnes naprave – park in otroško igrišče 

Nove Poljane 

2.000  

 Skupaj Četrtna skupnost Center 2.000  

Četrtna skupnost Beţigrad  

1. Postavitev fitnes naprave – otok športa BS- parc. št. 408/79 – k.o. Brinje I,  

1 x outdor fitness Epileptical trainer  

1x pull Ali push chair  

3.700   

 Skupaj Četrtna skupnost Beţigrad 3.700  

Četrtna skupnost Šiška  

1. Postavitev 3 kom zunanjih fitnes naprav na delu zelenice ob Tugomerjevi 

na parceli št. 552/29 

7.050  

2. Postavitev enega pitnika vode na parkirišču ob Večni poti, Mostec, smer 

proti Šiški 

1.587 

 Skupaj Četrtna skupnost Šiška 8.637  

Četrtna skupnost Polje  

1. Postavitev fitnes na prostem na območju ČS Polje 1.499  

 Skupaj Četrtna skupnost Polje 1.499  

  
Skupaj vse četrtne skupnosti 21.836  

 

 

Proračunska postavka 081038: Rekreacija in izobraževanje ob Savi: 225.000 eurov 
 

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od 

Tacna do Sneberij (v prvi fazi Stožice, Tomačevo, Jarše). V letu 2012 bodo sredstva v višini 225.000 

eurov potrebna za vodenje in upravljanje projekta, pripravo ureditvenega načrta, postavitev 

standardov, urejanje rekreacijskih centrov, rekreacijskih poti in centra za otroke, pripravo spletne 

aplikacije ter informiranje oz. promocijo. 

 

Proračunska postavka 081044: Ogrevalna dvorana Stožice - sofinanciranje FŠ: 165.000 eurov 

 

V letu 2012 bomo za gradnjo ogrevalne dvorane Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 165.000 eurov.  

 

Proračunska postavka 081045: Multifunkcijsko igrišče Stožice - sofinanciranje FŠ: 99.000 eurov 

 

V letu 2012 bomo za gradnjo multifunkcijskega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 99.000 

eurov.  
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Proračunska postavka 081046: Ogrevalno nogometno igrišče Stožice - sofinanciranje FŠ: 16.500 

eurov 

 

V letu 2012 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 

16.500 eurov.  

 

Proračunska postavka 081048: Večnamenski nogometni stadion Stožice-lastna udeležba: 1.900.000 

eurov 

 

Sredstva so načrtovana zaradi morebitnega zahtevka SVLR za vračilo EU sredstev. 

 

Proračunska postavka 081052: Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura 

ŠP Stožice-udeležba MOL: 11.279.550 eurov 

 

Sredstva so namenjena zaključku izgradnje dvorane in parkovnih površin.  

 

Proračunska postavka 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS 

Planica: 2.390 eurov 

 

Predviden prihodek s strani Zavoda za šport RS Planica za leto 2012 znaša 2.390 eurov. 

 

Proračunska postavka 081054: Rekreacija in izobraževanje ob Savi – ESRR: 300.000 eurov 

 

V letu 2012 bomo za gradnjo rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi pridobili sredstva 

ESRR v višini 300.000 eurov.  

 

Proračunska postavka 081058: Projekti športa - sofinanciranje FŠ: 154.591 eurov 

 

Odobrena sredstva Fundacije za šport na podlagi že podpisanih pogodb še niso bila vnesena v 

proračun in jih s tem rebalansom vnašamo. 

 

Proračunska postavka 081059: Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-

sofinanciranje: 118.409 eurov 

 

Odobrena sredstva Fundacije za šport na podlagi že podpisanih pogodb še niso bila vnesena v 

proračun in jih s tem rebalansom vnašamo. 

 

Proračunska postavka 081060: Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL: 

225.500 eurov 

 

Na podlagi akta o JZP za športni park Črnuče povečujemo sredstva za predvideno udeležbo MOL ter 

plačilo razlike do polnega zneska po pogodbi o svetovalnih storitvah za pripravo in izvedbo akta o 

JZP za PGC Ilirija. 

 

Proračunska postavka 081061. Muzej športa: povečanje 835.293 eurov 

 

Sredstva potrebujemo za izgradnjo Muzeja športa v okviru Športnega parka Stožice. 
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5 Končni določbi 

 

Z uveljavitvijo tega Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2012 preneha veljati 

Letni program športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2012 številka 671-485/2011-2, ki je bil sprejet 

na 10. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 24. 10. 2011. 

 

Ta Letni program športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2012 začne veljati z dnem uveljavitve 

Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012. 

 

 

 

Številka: 671-485/2011- 

Datum:    

 

 

 

 

Ţ U P A N 

Mestne občine Ljubljana 
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OBRAZLOŢITEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA 

LETO 2012 

 

 

I. PRAVNI TEMELJ 

Pravni temelj za sprejem Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2012 so: 

- 7. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 - 

ZOPA), ki med drugim določa, da se izvajanje nacionalnega programa določi z letnim 

programom, ki ga sprejme vlada in letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti; da 

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 skupnosti; določa tudi vsebine, ki se sofinancirajo 

na podlagi Letnega programa športa, 

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), s 

katerim država soustvarja pogoje za razvoj športa, 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list. RS, št. 66/07 uradno prečiščeno 

besedilo), ki določa, da mestni svet sprejema akte Mestne občine Ljubljana in 

- Strategija razvoja športa v Mestni občini Ljubljana od 2008 do 2012, ki določa strateške 

smernice športa v Ljubljani v segmentih rekreativnega športa, vrhunskega športa in športnih 

objektov. 

 

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, 97/01 – ZSDP, 110/02 – 

ZGO-1 in 15/03 - 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  

Nov Letni program športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2012 se predlaga zaradi uskladitve z 

rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012. 

 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 

Letni program športa v Mestni občini Ljubljana določa obseg uresničevanja ukrepov Strategije 

razvoja športa v Mestni občini Ljubljana v letu 2012.  

 

 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 nadaljevalo izvajati program »Šport po pouku«, s katerim želimo otrokom 

omogočiti cenovno dostopno vsaj 2 uri tedensko udeležbo v športnih programih. 

 

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, 

- nadaljevali bomo z izvajanjem programa »Mestne panožne športne šole«, kjer bomo sofinancirali 

stroške dela 70 trenerjev, ki delajo v programih kakovostnega in vrhunskega športa otrok in 

mladine. 

 

Poglavitne rešitve za izboljšanje urbanega športnega prostora: 

- dograjene bodo zunanje športne površine v Centru Stožice, 

- začela se bo obnova kopališča Kolezija in Ilirija, začeli bomo z aktivnostmi za izgradnjo 

gimnastičnega centra Pegan – Petkovšek in teniškega centra, 
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- nadaljevanje aktivnosti za ureditev športnega parka Sava (od Tacna do Sneberij), 

- v posameznih naseljih se bo nadaljevala obnova otokov športa za vse (obnovljena igrišča v 

naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin). 

 

Na podlagi rebalansa proračuna MOL za leto 2012, se Letni program športa v Mestni občini Ljubljana 

za leto 2012, številka 671-485/2011-2, ki je bil sprejet na 10. seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana  24.10. 2011, je ta Letni program športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2012 dopolnjen z 

naslednjimi spremembami: 

 

1. Program športa otrok in mladine:  

Na proračunski postavki 081001 se zmanjšajo sredstva v višini 70.000 eurov, in sicer na 

programih Interesne športne vzgoje predšolskih otrok, Interesne športne vzgoje šoloobveznih 

otrok, Interesne športna vzgoje mladine in študentov in Športne vzgoje otrok in mladine. 

usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport  

Na proračunski postavki 081031 se za program Mestne panožne športne šole, sredstva povišajo za 

50.000 eurov. 

Skupno znižanje sredstev za področje Programov športa otrok in mladine je 20.000 eurov. 

 

2. Program športa odraslih:  

Na proračunski postavki 081002  se sredstva zmanjšajo za 5.740 eurov. Sredstva so nižja na 

Programih vadbe na področju športne rekreacije. 

 

3. Razvojne in strokovne naloge v športu: 

Na proračunski postavki 081003 se na programu Delovanja zvez športnih društev sredstva 

povečajo za 10.240 eurov. 

Na proračunski postavki 081005 se sredstva za podporne storitve zmanjšajo za 18.796 eurov. 

 

4. Športni objekti: 

Proračunska postavka 081006: Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti 

Mestne občine Ljubljana in energetski pregledi se poviša za 354.054 eurov. 

Proračunska postavka 081007: Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu se poviša za 

1.640.500 eurov. 

Proračunska postavka 081008: Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice se zmanjša 

za 1.031.432 eurov. 

Proračunska postavka 081009: Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov 

Mestne občine Ljubljana in opreme se zmanjša za 1.691.075 eurov. 

Proračunska postavka 081026: Obnova kopališča Kolezija se poviša za 562.000 eurov. 

Proračunska postavka 081027:  Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin se poviša za 

6.632 eurov. 

Proračunska postavka 081038: Športni park Sava se poviša za 40.000 eurov. 

Proračunska postavka 081048: Večnamenski nogometni stadion Stožice-lastna udeležba. Na tej 

postavki se dodatno zagotovijo sredstva v višini 1.900.000 eurov. Sredstva so načrtovana zaradi 

morebitnega zahtevka SVLR za vračilo EU sredstev. 

Proračunska postavka 081052: Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura 

ŠP Stožice-udeležba MOL, se poveča za 907.876 eurov. 

Proračunska postavka 081053: Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavoda 

za šport RS Planica, predvideva prihodek 2.390 eurov s strani Zavoda za šport RS Planica. 

Proračunska postavka 081058: Projekti športa - sofinanciranje FŠ vsebuje odobrena sredstva 

154.591 eurov Fundacije za šport, na podlagi že podpisanih pogodb, ki še niso bila vnesena v 

proračun in jih vnašamo. 

Proračunska postavka 081059: Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-

sofinanciranje. Odobrena sredstva 118.409 eurov Fundacije za šport na podlagi že podpisanih 

pogodb še niso bila vnesena.  

Proračunska postavka 081060: Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL se 

poveča za 195.500 eurov. 

Proračunska postavka 081061: Muzej športa v obsegu 835.293 eurov je na novo dodana. 
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V. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA 

V skladu z rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana se za Letni program športa v Mestni 

občini Ljubljana za leto 2012 zagotovi 25.000.000 eurov sredstev. Za vzdrževanje in obratovanje ter 

investicije v športno infrastrukturo se zagotovi 18.423.601 eurov sredstev. Za programe Letnega 

programa športa se zagotovi 6.576.399  eurov, od tega se bodo programi LPŠ financirali neposredno 

iz Oddelka za šport v višini 245.668 eurov, za tekoče transferje izvajalcem LPŠ je namenjeno 

6.198.901 eurov, za tekoče transferje v javne zavode pa 131.830 eurov, od tega 86.466 eurov 

predstavlja tekoči transfer v Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA za izvajanje programa Naučimo se 

plavati, 45.384 eurov pa predstavlja tekoči transfer v osnovne šole za obratovanje športnih objektov 

osnovnih šol – nadomestilo za izvajanje LPŠ, nagrade za najboljše dosežke in nadomestilo za vodstva 

na tekmovanja. 

 

 

 

 

Pripravil:   

Marko Lebar   

Vodja Odseka za programe športa    

 

 

  Marko Kolenc  

      Vodja Oddelka za šport 

 


