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PREDLOG 

 

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

prečiščeno besedilo in 15/12),  je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ___ seji ____________ 

sprejel 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2013 

 

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 2013 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) 

določi s tem Letnim programom športa v MOL za leto 2013 (v nadaljnjem besedilu: LPŠ). LPŠ 

določa programe športa v MOL, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, 

potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu MOL. 

 

Dolgoročni cilji LPŠ so:  

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

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

udeleţencev v vseh pojavnih oblikah, 

2. izboljšanje vrhunskih športnih doseţkov se nanaša na povečanje deleţa 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 udeleţbe 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 mnoţično 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 85. 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 drţavni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic 

perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem, 

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

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

poţivil, 
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– v sodelovanju z OKS, nacionalnimi panoţnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s 

sedeţem 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 Stoţice in izgradnja 

olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija, 

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

Kolezija,  

– vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih četrtnih skupnostih MOL (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 s proračunom MOL se za LPŠ zagotovi 20.000.000 eurov sredstev.  

 

Za vzdrţevanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo se zagotovi 12.994.862 eurov 

sredstev, od tega za tekoče transferje v javne zavode 3.261.404 eurov. 

 

Za športne programe se zagotovi 7.005.138  eurov, od tega se bodo športni programi financirali 

neposredno iz Oddelka za šport v višini 236.500 eurov, za tekoče transferje izvajalcem LPŠ je 

namenjeno 6.637.192 eurov, za tekoče transferje v javne zavode pa 131.446 eurov, od tega 86.466 

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

se plavati, 45.000 eurov pa predstavlja tekoči transfer v osnovne šole za nagrade za najboljše doseţke 

in nadomestilo za vodstva na tekmovanja. 

 

Po proračunskih postavkah se v LPŠ sofinancira naslednje vsebine ter strokovne in razvojne 

naloge: 

1 Program športa otrok in mladine 

 

Proračunski postavki 081001 in 081031: Program športa otrok in mladine: 4.141.977 eurov 

 

 v eurih 

Program športa otrok in mladine 4.141.977 

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 52.568  

Zlati sonček za predšolske otroke 28.688  

Drugi do 40 urni interesni programi športa za predšolske otroke 23.880  

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 720.944  

Naučimo se plavati 175.446  

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 193.352  

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 304.146  

Športni programi v pouka prostih dnevih (počitnice) 30.000  

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok s posebnimi 

potrebami 8.000  

Interesna športna vzgoja mladine in študentov 53.985  

Šolska športna tekmovanja za mladino 43.985  

Medfakultetna tekmovanja 10.000  

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport 1.760.000 

Mestne panoţne športne šole 1.554.480  
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1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

1.1.1 Mali sonček za predšolske otroke 

V  letu 2012 se iz vrtcev poslavlja športni program Zlati sonček. Vanj je bilo vključenih 2.777 otrok iz 

25 vrtcev med njimi tudi vrtca Zavod za gluhe in naglušne. Uspešnost opravljenih nalog programa je 

bila 87%. Pomoč pri izvedbi zahtevnejših nalog 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, 56. Pohod po Poti ob ţici ter strokovna spopolnjevanja, usposabljanja in tečaji. 

 

V drsalne tečaje je bilo vključenih 2.329 otrok, kar je 7% več kot lani, na krosih je teklo 5.468 otrok, 

na Pot ob ţici pa se je podalo 7.597 otrok, kar je do sedaj najvišja udeleţba in kar za 27,5 % presega 

lanskoletno. Uspešno sta bili izvedeni tudi strokovni spopolnjevanji rolanja in drsanja, katerih se je 

udeleţilo 50 strokovnih delavcev iz vrtcev. Zastavljeni cilji so bili uresničeni, program Zlati sonček se 

je uspešno poslovil iz vrtcev MOL. 

 

V letu 2013 v vrtce prihaja nov gibalni program  Mali sonček, ki je namenjen otrokom od drugega do 

šestega leta starosti. Cilj je zagotoviti enake organizacijske in izvedbene pogoje ter 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 28.688 eurov in 224 ur uporabe drsališča v Zalogu, 30 

ur uporabe travnatih površin v Tivoliju na območju sankališča, Športnega parka Svoboda, Športnega 

centra Tesovnikova in Igrišč Štepanjsko naselje ter 40 ur na izbranih objektih MOL v upravljanju 

Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA (v nadaljevanju besedila: objekti Javnega zavoda ŠPORT 

LJUBLJANA). Poleg Malega 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 2012 je bil cilj, da se tudi  predšolskim otrokom omogoči 1 uro tedenske vadbe v programih 

športnih društev in klubov.  Program je izvajalo 31  športnih društev in klubov na 30 športnih objektih 

MOL v upravljanju osnovnih šol MOL (v nadaljevanju besedila: športni objekti osnovnih šol) in 7 

objektih Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. Vanj je bilo vključenih 4700 otrok.  

 

V letu 2013 je cilj ohraniti število izvajalcev in povečati število vključenih. V ta namen bodo 

zagotovljena sredstva v višini 23.880 eurov in 4.770 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 2012 je bilo v program Zlati sonček vključenih 6.685 učencev iz 50 osnovnih šol MOL, v 

program Krpan pa 4.560 učencev iz 43 osnovnih šol MOL. Uspešnost opravljenih nalog je bila pri 

Zlatem sončku 87 %, pri Krpanu 78 %. V primerjavi s predhodnim letom se je uspešnost v obeh 

programih povečala, prav tako kot tudi število vključenih šol v program Krpan. 

 

V letu 2013 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 (Zlati sonček in Krpan) v program športa po pouku, v športne šole (nogomet, 

judo, košarka, …) in v šolska športna tekmovanja. 

1.2.2 Naučimo se plavati 

V Program Naučimo se plavati je bilo v letu 2012 vključenih 6.549 otrok. Skladno z razvojnimi cilji 

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

3. razredih je 95 %. Udeleţba na preverjanju znanja plavanja bila 94 %, znanje plavanja v 6. razredih 

je 95 %. Tečaja za neplavalce v 7. razredih se je udeleţilo 97 učencev. V program so bili vključeni 

učenci iz vseh 46 osnovnih šol MOL. 
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V letu 2013 je cilj zadrţati 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 2012 udeleţilo preko 20.000 

osnovnošolk in osnovnošolcev. V moštvenih igrah je nastopilo več kot 350 šolskih ekip, ki so skupaj 

odigrale preko 1.000 tekem. Najštevilčnejša udeleţba je še vedno v malem nogometu, kjer so odigrali 

preko 300 tekem. Sledi odbojka in odbojka na mivki. Odigrali so več kot 300 tekem. Sledi košarka, 

kjer imajo, tako kot pri nogometu, problem s številčnostjo dekleta, zaradi vplivov vzgoje in kulture. 

Floorball je še vedno v vzponu. Za baseball, kjer fantje in punce nastopajo skupaj, je bilo letos 

presenetljivo manj zanimanja. Največji problem je rokomet, ki kot interesna dejavnost nazaduje. 

Interes za ta zahteven kolektivni šport je iz leta v leto  manjši. Upam, da bodo šole v sodelovanju z 

društvi in klubi znale pridobiti več otrok. V individualnih športnih panogah je nastopilo čez 7.500 

učenk in učencev iz vseh osnovnih šol MOL. Največja udeleţba je še vedno na atletskih tekmovanjih. 

Ostaja interes za gimnastiko, vendar je še vedno problem nezainteresiranost klubov in društev za 

izvedbo tekmovanj. 56. Pohoda po Poti ob ţici se je letos udeleţilo okoli 10.000 učenk in učencev iz 

večine osnovnih šol MOL. Sobotnega teka trojk je vedno bolj priljubljen in posledično mnoţično 

obiskan, kar je posledica vrhunske organizacije. 

 

V letu 2013 je cilj vsaj  vzdrţevati, še bolje povečati število udeleţencev na tekmovanjih, število 

panog in izvajalcev. Načrt je presegati število 20.000 udeleţencev, 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 193.352 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 

Na tem programu je bilo v letu 2012 izvedeno 34 tekmovanj v 12 športnih panogah. V tekmovanja se  

je vključilo 27 izvajalcev, ki so izvajali redno vadbo v preko 50 skupinah s 1.000 otroki. 

 

V tem programu bomo v letu 2013 tesneje povezali šolska športna tekmovanja in interesne dejavnosti 

šoloobveznih otrok po pouku. V ta namen bomo sofinancirali  festivale in zaključna tekmovanja 

programov interesnih dejavnosti in šolskih športnih tekmovanj. Zagotovljena bodo sredstva v višini 

10.000 eurov in okoli 200 ur uporabe objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

 

1.2.5 Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok 

1.2.5.1 Interesni športni programi po pouku za šoloobvezne otroke 

V letu 2012 je 54 društev na 47 osnovnih šolah MOL izvajalo redno vadbo po pouku v 14 športnih 

panogah. Vanjo se je vključilo 10.754 otrok.  

 

V letu 2013 je cilj omogočiti učencem 2 uri tedensko vadbe v programih športnih društev. V ta namen 

bodo zagotovljena sredstva v višini 304.146 eurov in okvirno 46.000 ur izvedbe programa na vseh 

športnih objektih osnovnih šol in objektih Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

1.2.5.2 Športni programi v pouka prostih dnevih (počitnice) 

Počitniške programe je v letu 2012  izvajalo 15 društev v 11 športnih panogah na 7 šolah, 7 objektih 

Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA in na smučiščih. Vključenih je bilo 2.300 učencev.  

 

Cilj v letu 2013 je povečati število vključenih in ponuditi športne panoge za katere je zanimanje otrok 

in mladine največje. V ta namen ţelimo omogočiti tečaje smučanja in deskanja, tečaje kajaka in 

kanuja, tečaje golfa, program badminton-tekaški program- izleti, program tenis in igre z ţogo, 

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 
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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 do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami 

V letu 2012 je program izvajalo 7 društev na 4 osnovnih šolah MOL in objektu Javnega zavoda 

ŠPORT LJUBLJANA. Vanj se je vključilo 346 otrok s posebnimi potrebami.  

 

V letu 2013  je cilj ohraniti število izvajalcev in povečati število vključenih. V ta namen bodo 

zagotovljena sredstva v višini 8.000 eurov in 2012 ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in 

objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

 

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 2012 udeleţilo pribliţno 6.000 dijakinj in dijakov. Igre 

z ţogo še vedno predstavljajo po obsegu največji del programa, saj neprekinjeno potekajo od 

septembra pa do februarja, v njem pa je sodelovalo 164 ekip. V letošnjem letu je bilo odigrano 416 

tekem, kar je 8 tekem manj kot lansko leto, kar gre na račun neprihoda nekaterih ekip. Uspelo nam je 

pravočasno izpeljati vsa tekmovanja. V dvanajstih  individualnih panogah po mnoţičnosti vsekakor 

prednjačita atletski tekmovanji, nekoliko pa zaostaja udeleţba na krosu, športni orientaciji, namiznem 

tenisu, streljanju in plavanju. Po dolgih letih smo ponovno izvedli tekmovanje v alpskem smučanju in 

poskusno uvedli tekmovanje v akvatlonu. Tekmovanje v športni orientaciji smo namesto v oktobru ali 

novembru izvedli v aprilu, kar so pozdravili tudi udeleţenci. Tekmovanja za prvaka Ljubljane v igrah 

z ţogo so bila organizirana v obliki ligaških tekmovanj s končnico, turnirjev in enodnevnih 

tekmovanj.  

 

V letu 2013 je cilj vsaj  vzdrţevati, še bolje povečati število udeleţencev na tekmovanjih, število 

panog in izvajalcev. To bomo dosegli s kvalitetnejšim nadzorom izvedbe tekmovanj. Skupno bodo za 

ta program zagotovljena sredstva v višini 43.985 eurov in okvirno 1.050 ur uporabe objektov Javnega 

zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

1.2.6.2 Medfakultetna tekmovanja 

Medfakultetna tekmovanja so v letu 2012 potekala na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. 

Udeleţilo naj bi se jih preko 3000 študentk in študentov. V vodstvu njihove krovne športne 

organizacije načrtujejo v začetku študijskega leta 2012/13 širitev ponudbe. Dodali bodo najmanj 

tekmovanji v atletiki in plavanju.   

 

V letu 2013 bodo potekala Ligaška tekmovanja med fakultetami v športnih panogah: futsal, košarka, 

odbojka in tenis ter Enodnevna tekmovanja v športnih panogah: namizni tenis, badminton, odbojka na 

mivki, plavanje in atletika. Za izvedbo programa bodo 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 

2012 (po kategorizaciji iz februarja 2012) 93 kategoriziranih tekmovalcev s perspektivnim razredom, 

370 z drţavnim razredom in 328 tekmovalcev z mladinskim razredom. V programe Mestnih panoţnih 

športnih šol je bilo vključenih 5.374 otrok, od katerih je bilo 436 športnikov kategoriziranih (158 

mladinski, 196 drţavni, 52 perspektivni in 19 mednarodni razred). 

 

Prvi del programa športne vzgoje 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 panoţnih zvez. 
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V letu 2012 smo sofinancirali 101 društvo iz 50 individualnih športnih panog in 51 društev iz 10 

kolektivnih športnih panog. Poleg sredstev za sofinanciranje, smo v letu 2012 dodelili tudi 119.375 

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

 

Cilji za leto 2013 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 panoţnih športnih šol, ki bodo skrbeli za kakovostno delo z mladimi, kar se bo 

odraţalo tudi v članskem športu. Število sofinanciranih trenerjev se bo povečalo iz dosedanjih 70 na 

85 trenerjev. V letu 2013 bomo skladno z zastavljenimi cilji dodelili pribliţno 120.000 šolskih ur 

uporabe prostora ter sredstva v višini 1.760.000 eurov od tega 870.000 eurov za individualne, 790.000 

eurov za kolektivne športne panoge in 100.000 eurov za programe vadbe prednostnih športnih panog 

na objektih, ki niso v mreţi športnih objektov MOL.  

 

Proračunska postavka 081031: Mestne panožne športne šole: 1.554.480 eurov 

 

Program mestnih panoţnih športnih šol predstavlja drugi del programa športne vzgoje otrok in 

mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. V letu 2012 smo v tem programu sofinancirali 

strošek dela za 69 trenerjev iz 48 društev v 17 prednostnih panogah in panogi šport invalidov, torej 

skupaj v 18 panogah. 

 

Struktura trenerjev v letu 2012 po športnih panogah je naslednja: alpsko smučanje (4), atletika (1), 

hokej (2), kajak kanu (1), smučarski skoki (2), namizni tenis (4), odbojka (4), plavanje (4), judo (5), 

gimnastika in športno ritmična gimnastika (8), košarka (6), tenis (8), rokomet (6), nogomet (10), 

vaterpolo (1), kolesarstvo (1), smučarski teki (1) in šport invalidov (1). V program Mestnih panoţnih 

športnih šol je bilo vključenih, po kategorizaciji iz februarja 2012, 436 kategoriziranih športnikov, od 

tega 158 v mladinskem razredu, 196 v drţavnem razredu, 52 perspektivnih športnikov, 19 športnikov 

s kategorizacijo v mednarodnem razredu in 11 v svetovnem razredu. Skupno je bilo v program 

vključenih 5.374 vadečih. 

 

V letu 2013 bodo zagotovljena sredstva za sofinanciranje stroškov dela 85 trenerjev, za kar bodo 

zagotovljena sredstva v višini 1.554.480 eurov. 

 

2 Šport odraslih 

 

Proračunska postavka 081002: Šport odraslih: 343.760 eurov 
v eurih 

Šport odraslih  343.760  

Programi vadbe kakovostnega športa 65.000  

Programi vadbe vrhunskega športa 100.000  

Programi športne rekreacije 146.260  

Programi vadbe za ciljne skupine 27.000  

        Projekti animacije  119.260 

Programi športa invalidov 15.000  

Nagrade Marjana Roţanca 17.500  

 

2.1 Programi vadbe kakovostnega športa 

V programih kakovostnega športa je bilo v letu 2012 na razpisu izbranih 68 društev, od tega 40 iz 

individualnih in 27 iz kolektivih prednostnih panog. Poleg sredstev za sofinanciranje programa je bilo 

v letu 2012 zagotovljenih tudi 26.220 šolskih ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in objektov 

Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

 

Cilj v letu 2013 je izboljšanje športnih doseţkov, ki se nanaša na povečanje deleţa kategoriziranih 

ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje 

zastavljenih ciljev, je povečanje števila kategoriziranih športnikov drţavnega razreda. Za realizacijo 
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zastavljenih ciljev bo v letu 2013 zagotovljenih okvirno 26.500 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 2012 izbranih 19 društev iz 9 individualnih 

panog in 6 društev iz 5 kolektivnih panog ter društvo v panogi šport invalidov, torej skupaj 26 

društev. Poleg sredstev za sofinanciranje smo v letu 2012 razdelili tudi 9.243 šolskih ur uporabe 

športnih objektov osnovnih šol in objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA.  

 

Cilj v letu 2013 je izboljšanje vrhunskih športnih doseţkov, ki se nanaša na povečanje deleţa 

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 2013 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 športne rekreacije 

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL omogoča niţje in dostopnejše cene 

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

2.3.1 Programi vadbe za ciljne skupine 

V letu 2012 smo sofinancirali 98 skupin v strokovno vodenih programih, od tega 71 skupin vodene 

vadbe za upokojence ali starejše od 65 let, 6 skupin vodene vadbe za zdravstveno ogroţene in 11 

skupin vodene vadbe za socialno ogroţene. Za izvedbo programov smo dodelili 12.388 ur uporabe 

športnih objektov osnovnih šol in objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA.  

 

Cilji v letu 2013 so povečati število programov in število vadečih v programih vodene vadba za 

upokojence ali starejše od 65 let, vodene vadbe za zdravstveno ogroţene  in vodene vadba za socialno 

ogroţene za odstotek. V ta namen bodo zagotovljena sredstva v višini 27.000 eurov. 

2.3.2 Projekti animacije 

Projekti animacije se delijo na ligaška tekmovanja  in animacijski programi vadbe. V letu 2012 je bilo 

izvedeno 10 animacijskih projektov in 6 ligaških tekmovanj v katerih je bilo vključenih pribliţno 

3.000 udeleţencev. 

 

Cilj programov vadbe na področju športne rekreacije v letu 2013 je povečevati število športno 

aktivnih meščanov za en odstotek. Povečanje števila aktivnih prebivalcev MOL bomo dosegli s 

pomočjo novih animacijskih programov vadbe, s katerimi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste 

meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom.  

 

V letu 2013 bodo v ta namen zagotovljena sredstva v višini 119.260 eurov in okvirno 10.000 šolskih 

ur uporabe prostora v športnih objektih osnovnih šol in objektih 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 ţivljenja, psihofizične sposobnosti in večajo socialni stiki. V letu 

2012 smo sofinancirali 4 izvajalce s programi v katerih je sodelovalo 50 skupin.  
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Cilj v letu 2013 je povečanje števila vključenih za eno odstotno točko. Dosegli ga bomo z uvedbo  

animacijskih programov, ki bodo namenjeni vključevanju neaktivnih invalidov v organizirano vadbo. 

V ta namen bodo zagotovljena sredstva v višini 15.000 eurov in dodeljeno 500 ur uporabe športnih 

objektov osnovnih šol in objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

 

2.5 Nagrade Marjana Roţanca 

MOL podeljuje nagrade Marjana Roţanca 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 2013 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: 220.000 eurov 

 

3.1 Delovanje zvez športnih društev  

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa mnoţice športnih društev spodbujamo 

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

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

računovodstvo ter ravnanje s kadri) za strokovno-organizacijske delavce v športu, ter konkretne 

projekte na področju ohranjanja blagovnih znamk, izobraţevanja strokovnega in organizacijskega 

kadra in druge projekte. 

 

Za področje izvajanja poslovnih funkcij bomo namenili 182.880 eurov, konkretnim projektom na 

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

projektom pa bo namenjenih 37.120 eurov sredstev. 

 

 

Proračunska postavka 081005: Podporne storitve v športu: 81.000 eurov 

3.2 Podporne storitve v športu 

V tej postavki so vključena sredstva v višini 81.000 eurov za plačevanje stroškov pri pripravi in 

objavi razpisov in javnih naročil ter sodnih stroškov zaradi zemljiško knjiţnega 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 MOL. 

 

Proračunska postavka 081007: Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu: 2.218.401 

eurov 

3.3 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 

v eurih 

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.218.401  

Športno rekreativne prireditve 410.401  

Ljubljanski maraton 

200.901 

 

57. Pohod po Poti ob ţici (tek trojk, pohod za otroke, mlade in odrasle) 

95.000 

 

Maraton Franja 

70.000 

 

Druge velike športno rekreativne prireditve v Mestni občini Ljubljana 

44.500 
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Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 1.788.000  

Odprto prvenstvo Ljubljane v tenis 25.000  

Atletski miting Ljubljane 25.000  

Svetovni pokal v gimnastiki 25.000  

Svetovni pokal v kajaku 15.000  

Svetovno prvenstvo v judu 25.000  

Kolesarstvo – Dirka po Sloveniji 15.000  

Druga tekmovanja in prireditve 78.000  

Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj, pokalnih in 

regionalnih mednarodnih tekmovanj v košarki, rokometu, nogometu, 

hokeju in odbojki 

1.580.000 

 

Mednarodna dejavnost – nastop mestne reprezentance na tekmovanju 5 

mest  20.000  

 

3.3.1 Velike športno rekreativne prireditve v Mestni občini Ljubljana 

V letu 2012 je bilo poleg štirih največjih prireditev: Ljubljanski maraton, 56. Pohod po Poti ob ţici in 

Tek trojk, Kolesarski maraton Franja, Športni vikend Ljubljanica in zaključne prireditve Športnik leta 

Ljubljane sofinancirano in izvedeno še 30 drugih večjih športno rekreativnih prireditev, ki so bile 

izbrane na razpisu za LPŠ 2012. Na vseh prireditvah skupaj je bilo okoli 50.000 udeleţencev.  

 

Cilj v letu 2013 je povečati število udeleţencev na posamičnih prireditvah za en odstotek. Večjo 

udeleţbo na velikih športno rekreativnih prireditvah v MOL bomo poskušali doseči tudi z večjim 

številom strokovno vodenih animacijskih programov, ki bodo usmerjeni k telesni pripravi prebivalcev 

MOL za udeleţbo na teh prireditvah. Za izvedbo vseh prireditev bodo zagotovljena sredstva v višini 

410.401 eurov. 

3.3.2 Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 

V letu 2012 so bile izvedene naslednje prireditve: 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 32 izbranih prireditvah v letu 2012 nastopilo preko 3.200 tekmovalcev (brez 

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

evroligaških tekmovanj, pokalnih in regionalnih mednarodnih tekmovanj) je bilo razdeljenih 1.424 ur 

uporabe športnih objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA.  

 

V letu 2013 bo za izvedbo Odprtega prvenstva Ljubljane v tenisu, Atletskega miting Ljubljane 

Svetovni pokal v gimnastiki in drugih tekmovanj in mednarodnih prireditev namenjenih 168.000 

eurov. Za sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanjih, pokalnih in regionalnih 

mednarodnih tekmovanj bomo v letu 2013 zagotovili sredstva v višini 1.580.000 eurov. Ocenjujemo, 

da se bo število tekmovalcev povečalo iz 3.500 na 4.000.  

 

Skupno bomo za vsa velika mednarodna tekmovanja in prireditve zagotovili 1.788.000 eurov in 320 

ur uporabe prostora v objektih Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA, pri čemer se za evroligaška 

tekmovanja, pokalna in regionalna mednarodna tekmovanja ne dodeljuje kvota ur, temveč se 

omogoča uporaba prostora za celoten potek tekmovanja v obliki ene enote.  

 

3.3.3 Mednarodna dejavnost – nastop mestne reprezentance na tekmovanju 5 mest  

V letu 2012 je potekal Turnir 5 mest v Ljubljani. Iz Ljubljane je nastopilo na tem tekmovanju 82 

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

maser, 1 fizioterapevt in en vodja reprezentance. Za izvedbo turnirja je bilo namenjenih 105.000 

eurov. 
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V letu 2013 bo turnir v Zagrebu predvidoma z isto zasedbo, če se ne bo spremenilo število panog 

oziroma ne bodo predlagane druge panoge. Zagotovljena bodo sredstva v višini 20.000 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: 2.961.404 eurov 

 

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v 

lasti MOL in se v njih izvajajo letni programi športa. Sredstva v višini 2.709.404 eurov so namenjena 

Javnemu zavodu ŠPORT LJUBLJANA, ki upravlja s preteţnim delom športnih objektov, ki so v lasti 

MOL. Sredstva v višini 252.000 eurov so namenjena osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom 

športnih objektov, ki so v lasti MOL. 

 

Proračunska postavka 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice: 500.000 eurov 

 

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje in investicijsko 

vzdrţevanje Športnega centra Stoţice in skupnih prostorov.  

 

Proračunska postavka 081009: Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov 

Mestne občine Ljubljana in opreme: 1.844.378 eurov 

 

Sredstva so namenjena za gradnjo otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte, za 

ureditev nogometnih igrišč z umetno travo in za nepredvidena manjša investicijsko vzdrţevalna dela 

na športnih objektih ter za obnovo Hale Tivoli, ki je nujna za izvedbo Evropskega prvenstva v košarki 

2013. 

 

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 

(sedaj Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA) s poroštvom MOL, ki je njegova ustanoviteljica, najel 

posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2013 zagotovili 276.275 eurov letno.  

 

Del sredstev v višini 100.000 bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih 

upravljajo osnovne šole.  
 

Proračunska postavka 081026: Obnova kopališča Kolezija: 1.370.000 eurov 
 

Na podlagi izbrane arhitekturne rešitve v letu 2009 se bodo v letu 2013 sredstva v višini 390.000 

eurov namenila za nadaljnje pridobivanje investicijske dokumentacije (PGD, PZI), gradbeni nadzor 

rušenja obstoječega objekta in nadzor gradbenih del 1. faze izgradnje.  

 

Na podlagi projektantske ocene stroška rušenja obstoječih objektov bomo sredstva v višini 230.000 

eurov porabili za dokončanje rušenja (začetek ţe v 2012) in sredstva v višini 750.000 eurov za začetek 

gradbenih del za 1. fazo izgradnje kopališča.  

 

Proračunska postavka 081038: Rekreacija in izobraževanje ob Savi: 270.000 eurov 
 

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

Tacna do Sneberij (2. faza RIC Sava, konjska farma in dokončna ureditev RIC Sava). V letu 2013 

bodo sredstva v višini 270.000 eurov potrebna za vodenje, pripravo ureditvenih načrtov, urejanje 

rekreacijskih centrov, urejanje rekreacijskih poti, urejanje fotovoltaične javne razsvetljave, urejanje 

centra za otroke, nadgraditev spletne aplikacije ter informiranje in promocijo. Sredstva predstavljajo 

30% udeleţbo MOL v celotnem projektu, preostali del se iz pokrije sredstev EU. 
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Vzporedno se bo nadaljevalo tudi izvajanje povezovanja s predstavniki mestnih občin Zagreb in 

Beograd, zainteresiranimi partnerskimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi ob reki Savi s ciljem 

izvedbe daljinske kolesarske in pešpoti ob reki Savi, ki bi povezali tri glavna mesta ob reki. 

 

Proračunska postavka 081046: Ogrevalno nogometno igrišče Stožice - sofinanciranje FŠ: 25.000 

eurov 

 

V letu 2013 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stoţice pridobili sredstva FŠ v višini 

25.000 eurov 

 

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

ŠP Stožice-udeležba MOL: 3.759.550 eurov 

 

Sredstva so namenjena zaključku izgradnje dvorane, muzeja športa, dvorane za curling in parkovnih 

površin.  

 

Proračunska postavka 081054: Rekreacija in izobraževanje ob Savi – ESRR: 630.000 eurov 

 

V letu 2013 bomo za gradnjo rekreacijskega in izobraţevalnega centra ob Savi pridobili sredstva 

ESRR v višini 630.000 eurov.  

 

Proračunska postavka 081058: Projekti športa - sofinanciranje FŠ: 163.237 eurov 

 

V letu 2013 bo Fundacija za šport za program "Otoki športa za vse" sofinancirala v višini 3.237 eurov.  

V letu 2013 bo Fundacija za šport za program "Rekreacija ob Savi" sofinancirala v višini 160.000 

eurov.  

 

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

40.000 eurov 

 

Za leto 2013 predvidevamo začetek izgradnje športnih objektov na podlagi aktov o javno-zasebnem 

partnerstvu za športna parka Črnuče in Savsko naselje.  

 

Sredstva potrebujemo za izvedbo supernadzora nad opravljanjem gradbenih del in plačilo razlike do 

polnega zneska po pogodbi o svetovalnih storitvah za pripravo in izvedbo Akta o javno-zasebnem 

partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija. 

 

Proračunska postavka 081061: Muzej športa: 681.293 eurov 

 

Sredstva potrebujemo za projektno dokumentacijo za Muzej športa in Hrama slavnih v okviru ŠP 

Stoţice, vzpostavitev Muzeja športa in Hrama slavnih in izvedbo gradbenega nadzora.  

 

 

Dodelitev uporabe prostora izvajalcem Letnega programa športa MOL: 

 

 Na objektih, ki so v mreţi javnih športnih objektov MOL, se dodeli uporabe prostora v naslednjem 

okvirnem obsegu 45 minutnih enot: 

 

OSNOVNE ŠOLE 

 

Lokacija 

okvirno 

število enot 

OŠ BEŢIGRAD - 455m2 1066 

OŠ BIČEVJE - 156m2 1066 

OŠ BIČEVJE - 300m2 1066 
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OŠ BOŢIDARJA JAKCA - 122m2 1066 

OŠ BOŢIDARJA JAKCA - 480m2 1066 

OŠ BOŢIDARJA JAKCA - 98m2 1066 

OŠ DANILE KUMAR - 264m2 1066 

OŠ DANILE KUMAR - 448 m2 1066 

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA - 126m2 1066 

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA - 236m2 1066 

OŠ DRAGOMELJ - 500m2 533 

OŠ DRAVLJE - 120m2 1066 

OŠ DRAVLJE - 480m2 1066 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - 117m2 1066 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - 458m2 1066 

OŠ FRANCETA BEVKA - 120m2 1066 

OŠ FRANCETA BEVKA - 470m2 1066 

OŠ HINKA SMREKARJA - 153m2 1066 

OŠ HINKA SMREKARJA - 570m2 1066 

OŠ JOŢETA MOŠKRIČA - 288m2 1066 

OŠ JOŢETA MOŠKRIČA - 77m2 1066 

OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA - 150m2 1066 

OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA - 448m2 1066 

OŠ KAŠELJ - DVORANA KAŠELJ - 1125m2  1066 

OŠ KETEJA IN MURNA - 288m2 1066 

OŠ KETEJA IN MURNA - 512m2 1066 

OŠ KOLEZIJA - 488m2 1066 

OŠ KOSEZE - 117m2 1066 

OŠ KOSEZE - 461m2 1066 

OŠ LEDINA - 148m2 1066 

OŠ LEDINA - 512m2 1066 

OŠ LIVADA - 160m2 1066 

OŠ LIVADA - 448m2 1066 

OŠ MAJDE VRHOVNIK - 540m2 1066 

OŠ MAKSA PEČARJA - 130m2 1066 

OŠ MAKSA PEČARJA - 288m2 1066 

OŠ MAKSA PEČARJA - 342m2 1066 

OŠ MARTINA KRPANA - 125m2 1066 

OŠ MARTINA KRPANA - 448m2 1066 

OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - 120m2 1066 

OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - 480m2 1066 

OŠ MIRANA JARCA - 184m2 1066 

OŠ MIRANA JARCA - 474m2 1066 

OŠ MIŠKA KRANJCA - 120m2 1066 

OŠ MIŠKA KRANJCA - 448m2 1066 

OŠ NOVE FUŢINE - 690m2  1066 

OŠ NOVE JARŠE - 126m2 1066 

OŠ NOVE JARŠE - 456m2 1066 

OŠ OSKARJA KOVAČIČA - 210m2 - Ob dolenjski ţeleznici 48 1066 
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OŠ OSKARJA KOVAČIČA - 288m2 - Dolenjska cesta 20 1066 

OŠ POLJANE - 133m2 1066 

OŠ POLJANE - 337m2 1066 

OŠ POLJE - 196m2 1066 

OŠ POLJE - 392m2 1066 

OŠ PREŢIHOVEGA VORANCA - 270m2 1066 

OŠ PREŢIHOVEGA VORANCA - 59m2 1066 

OŠ PRULE - 289m2 1066 

OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 130m2 1066 

OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 228m2 1066 

OŠ SAVSKO NASELJE - 132m2 1066 

OŠ SAVSKO NASELJE - 450m2 1066 

OŠ SAVSKO NASELJE - BAZEN 1066 

OŠ SOSTRO - 590m2  1066 

OŠ SOSTRO -178m2  1066 

OŠ SPODNJA ŠIŠKA - 120m2 1066 

OŠ SPODNJA ŠIŠKA - 288m2 1066 

OŠ ŠENTVID - 168m2 1066 

OŠ ŠENTVID - 406m2 533 

OŠ ŠMARTNO - 288m2 1066 

OŠ ŠMARTNO - 448m2 1066 

OŠ TONETA ČUFARJA - 286m2 1066 

OŠ TONETA ČUFARJA - 93m2 1066 

OŠ TRNOVO - 162m2 1066 

OŠ TRNOVO - 278m2 1066 

OŠ VALENTINA VODNIKA - 138m2 (plezalna stena) 1066 

OŠ VALENTINA VODNIKA - 240m2 - galerija 1066 

OŠ VALENTINA VODNIKA - 770m2  1066 

OŠ VIČ - 141m2 1066 

OŠ VIČ - 165m2 - TRŢAŠKA 1066 

OŠ VIČ - 478m2 1066 

OŠ VIDE PREGARC - 288m2 1066 

OŠ VIŢMARJE BROD - 448m2 1066 

OŠ VIŢMARJE BROD - 83m2 1066 

OŠ VODMAT - 253m2 1066 

OŠ VODMAT - 594m2 1066 

OŠ VRHOVCI - 162m2 1066 

OŠ VRHOVCI - 448m2 1066 

OŠ ZADOBROVA - 120m2 1066 

OŠ ZADOBROVA - 288m2 1066 

OŠ ZALOG - 120m2 1066 

OŠ ZALOG - 299m2 1066 

OŠ ZAVOD JANEZA LEVCA - 288m2 533 

OŠ ZAVOD JANEZA LEVCA - 94m2 533 
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JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA 

 

Lokacija 

predvideno 

število enot 

ŠL BALINARSKA DVORANA KRIM / 4 steze – balinanje / balinanje 1370 

ŠL CENTER STOŢICE / DVORANA - košarka, rokomet / igre z ţogo 500 

ŠL CENTER STOŢICE / nogometno igrišče - glavno / nogomet 150 

ŠL CENTER STOŢICE / nogometno igrišče - ogrevalno / nogomet 150 

ŠL CENTER STOŢICE / ogrevalna dvorana - košarka, rokomet / igre z ţogo 2400 

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 1 - MK - 20 mest / strelstvo 600 

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 1 - zračna puška - 20 mest / strelstvo 2400 

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 2 - MK - 20 mest / strelstvo 600 

ŠL DRSALIŠČE ZALOG / drsališče / hokej - drsanje 2070 

ŠL DVORANA KRIM / cela dvorana / rokomet  3400 

ŠL DVORANA KRIM / namizni tenis / namizni tenis, borilni športi 2400 

ŠL HIPODROM STOŢICE – glavno jahališče 800 

ŠL HIPODROM STOŢICE - kasaška steza 800 

ŠL HIPODROM STOŢICE - maneţa 800 

ŠL HIPODROM STOŢICE - pomoţno jahališče 800 

ŠL IGRIŠČA ŠTEPANJSKO NASELJE / baseball / baseball 1800 

ŠL IGRIŠČA ŠTEPANJSKO NASELJE / ragbi / ragbi 1800 

ŠL IGRIŠČE ČRNUČE / nogometno igrišče - glavno / nogomet 1500 

ŠL JAMA / nogometno igrišče / malo / umetna trava 1200 

ŠL JAMA / nogometno igrišče / veliko / umetna trava 1700 

ŠL KAJAK KANU CENTER LIVADA / fitnes / fitnes 1000 

ŠL KONJENIŠKE POVRŠINE PIP / maneţa / jahanje 1500 

ŠL PARTIZAN MOSTE / telovadnica / igre z ţogo 1820 

ŠL PARTIZAN ZELENA JAMA / borilnica – judo / judo  1200 

ŠL PARTIZAN ZELENA JAMA / gimnastična dvorana / gimnastika  3200 

ŠL SKAKALNI CENTER MOSTEC / smučarski skoki - 5 x / smučarski skoki 2500 

ŠL STANIČEVA / kegljišče 6 stez / kegljanje 1100 

ŠL STANIČEVA / telovadnica / igre z ţogo 1500 

ŠL STANIČEVA / telovadnica / judo 1780 

ŠL STRELIŠČE JEŢICA / strelišče - zračna puška - 7 mest 700 

ŠL ŠC ČRNUČE / tenis - 5 igrišč / tenis 1000 

ŠL ŠC JEŢICA / košarka / igre z ţogo 2350 

ŠL ŠC JEŢICA / zunanje igrišče - asfaltna ploščad / igre z ţogo/košarka 600 

ŠL ŠC JEŢICA / zunanje igrišče - asfaltna ploščad / igre z ţogo/nogomet 600 

ŠL ŠC OVAL / STANEŢIČE - ragbi / ragbi 2680 

ŠL ŠC TESOVNIKOVA / baseball / baseball 600 

ŠL ŠC TESOVNIKOVA / nogometno igrišče - umetna trava - malo / nogomet 1060 

ŠL ŠC TESOVNIKOVA / nogometno igrišče - umetna trava / nogomet 1400 

ŠL ŠP KODELJEVO / asfaltna ploščad - park / nogomet, košarka 600 

ŠL ŠP KODELJEVO / atletski stadion / atletika 600 

ŠL ŠP KODELJEVO / BAZEN - balon - 25 m / plavanje 10100 
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ŠL ŠP KODELJEVO / BAZEN - balon - 25 x 25 / vaterpolo 980 

ŠL ŠP KODELJEVO / BAZEN - balon - 50 m / plavanje 8450 

ŠL ŠP KODELJEVO / BAZEN - letni - 25 m / plavanje 105 

ŠL ŠP KODELJEVO / BAZEN - letni - 25 x 25 / vaterpolo 240 

ŠL ŠP KODELJEVO / BAZEN - letni - 50 m / plavanje 3130 

ŠL ŠP KODELJEVO / košarka, rokomet / igre z ţogo 2700 

ŠL ŠP KODELJEVO / namizni tenis / namizni tenis 2200 

ŠL ŠP KODELJEVO / nogometno igrišče - asfaltna ploščad / nogomet, rokomet 600 

ŠL ŠP KODELJEVO / nogometno igrišče - glavno / nogomet  410 

ŠL ŠP KODELJEVO / nogometno igrišče - umetna trava / nogomet 1460 

ŠL ŠP KODELJEVO / telovadnica / borilni športi 1200 

ŠL ŠP KODELJEVO / tenis - 9 igrišč / tenis 2300 

ŠL ŠP KODELJEVO / uteţarna / borilni športi, dviganje uteţi 1540 

ŠL ŠP LJUBLJANA /  bmx proga Savsko naselje / bmx 480 

ŠL ŠP LJUBLJANA /  tenis - 9 igrišč / tenis 1000 

ŠL ŠP LJUBLJANA / dvorana / atletika 1800 

ŠL ŠP LJUBLJANA / glavni stadion / atletika 1300 

ŠL ŠP LJUBLJANA / metališče / atletika 1200 

ŠL ŠP LJUBLJANA / nogometno igrišče - glavno - trava / nogomet 600 

ŠL ŠP LJUBLJANA / nogometno igrišče - malo igrišče - umetna trava - trikotnik / 

nogomet 600 

ŠL ŠP LJUBLJANA / nogometno igrišče - malo na odboj - umetna trava - trikotnik / 

nogomet 600 

ŠL ŠP LJUBLJANA / nogometno igrišče - pomoţno  - trava / nogomet 800 

ŠL ŠP LJUBLJANA / nogometno igrišče - pomoţno - trava - trikotnik / nogomet 800 

ŠL ŠP LJUBLJANA / nogometno igrišče - veliko igrišče - umetna trava - trikotnik / 

nogomet 1250 

ŠL ŠP LJUBLJANA / pomoţni stadion / atletika 1160 

ŠL ŠP SVOBODA / nogometno igrišče - glavno / nogomet 1540 

ŠL ŠP SVOBODA / tenis - 8 igrišč / tenis 2200 

ŠL ŠP TIVOLI /  tenis - 8 igrišč / tenis 2000 

ŠL ŠP TIVOLI / BAZEN - 25 metrski - proge / plavanje 8100 

ŠL ŠP TIVOLI / BAZEN - borilnica / judo 1360 

ŠL ŠP TIVOLI / BAZEN - otroški / plavanje 2670 

ŠL ŠP TIVOLI / BAZEN - šolski / plavanje 6200 

ŠL ŠP TIVOLI / DRSALIŠČE - drsališče / hokej - drsanje 2680 

ŠL ŠP TIVOLI / DVORANA - košarka, rokomet / igre z ţogo 2460 

ŠL ŠP TIVOLI / KOTALKALIŠČE - kotalkališče / kotalkanje 600 

ŠL ŠP TIVOLI / sankališče - park 600 

ŠL ŠRC FUŢINE / tenis - 10 igrišč / tenis 3380 

ŠL ŠRC FUŢINE / tenis - balon - 3 igrišča / tenis 2860 

ŠL TABOR 69 / nogometno igrišče / nogomet 1540 

ŠL TENIŠKA IGRIŠČA DRAVLJE / tenis - 4 igrišča / tenis  1600 
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V primeru vključitve dodatnega objekta v razvid javnih športnih objektov MOL, se obseg uporabe za 

izvedbo LPŠ opredeli po enaki metodologiji. Dopolnitev se objavi v javnem razpisu. 

 

 

Številka:  

Datum:   

 

 

 

 

 

Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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Obrazloţitev  

predloga Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2013 

 

 

I. Pravni temelj 

Pravni temelj za sprejem Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2013 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 

drţavnem 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 drţava soustvarja pogoje za razvoj športa in 

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

besedilo in 15/12), ki določa, da mestni svet sprejema akte Mestne občine Ljubljana. 

 

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  

Letni program športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2013 je usklajen s proračunom  Mestne občine 

Ljubljana za leto 2013. V primerjavi z Letnim program športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2012   

je za leto 2013 zagotovljenih 5.000.000 eurov sredstev manj. Za vzdrţevanje in obratovanje ter 

investicije v športno infrastrukturo so sredstva niţja za 5.428.739 eurov. Za programe Letnega 

programa športa so sredstva višja za 428.739 eurov, 

 

IV. Poglavitne rešitve 

 

Poglavitne rešitve za povečanje mnoţičnosti 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 ţelimo otrokom 

omogočiti vsaj 2 uri tedensko udeleţbo v cenovno dostopnih športnih programih. 

 

Poglavitne rešitve za izboljšanje vrhunskih športnih doseţkov: 

- 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 panoţne športne šole«, kjer bomo sofinancirali 

stroške dela 85 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 Stoţice, 

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

gimnastičnega centra Pegan – Petkovšek in teniškega centra, 

- nadaljevanje aktivnosti za ureditev športnega parka Sava (od Tacna do Sneberij), 
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- 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). 

 

 

V. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 

V skladu s proračunom Mestne občine Ljubljana se za Letni program športa v Mestni občini 

Ljubljana za leto 2013 zagotovi 20.000.000 eurov sredstev.  

 

Za vzdrţevanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo se zagotovi 12.994.862 eurov 

sredstev, od tega za tekoče transferje v javne zavode 3.261.404 eurov. 

 

Za športne programe se zagotovi 7.005.138  eurov, od tega se bodo športni programi financirali 

neposredno iz Oddelka za šport v višini 236.500 eurov, za tekoče transferje izvajalcem LPŠ je 

namenjeno 6.637.192 eurov, za tekoče transferje v javne zavode pa 131.446 eurov, od tega 86.466 

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

se plavati, 45.000 eurov pa predstavlja tekoči transfer v osnovne šole za nagrade za najboljše doseţke 

in nadomestilo za vodstva na tekmovanja. 

 

 

 

 

Pripravil:   

Marko Lebar   

Vodja odseka    

 

 

  Marko Kolenc  

      Vodja oddelka 

 

 


