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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 2015 

 

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 2015 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) 

določi s tem Letnim programom športa v MOL za leto 2015 (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 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, ki se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih 

športnikov MOL 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, ki ga 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 zgraditi pokriti olimpijski bazen. 

 

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

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

brezplačne udeležbe v programih športnih društev, 

 skrbeti skupaj s Športno zvezo Ljubljane (kot največjo krovno organizacijo ljubljanskih 

športnih društev) in ostalimi mestnimi športnimi zvezami (Akademska športna zveza 

Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza univerze v Ljubljani, ZŠD 

Črnuče …) za mreženje med športnimi društvi ter animacijo prebivalcev MOL za 

vključevanje v programe teh društev in druge športne programe v MOL, 

 omogočiti otrokom, mladim in odraslim neposredno v naseljih kakovostno športno-

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

 organizirati v vsakem letnem času  najmanj eno veliko množično mednarodno športno-

rekreativno prireditev, 

 spodbuditi izvajanje programov v vseh starostnih kategorijah in povečati njihovo dostopnost, 

 zagotoviti za socialno ogrožene skupine prebivalcev brezplačno udeležbo v programih športa, 

 skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjati spodbudno okolje za razvoj različnih oblik 

športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi (pešačenje, 

kolesarjenje, rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja prostega časa (igrišča, parki, 

naravne poti idr.), 

 krepiti vlogo in pomen predvsem tistih športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne 

športne storitve, imajo značaj javne dobrine in so kot taka pomemben del civilne družbe, ki si 

s svojim pretežno prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za dobrobit celotne skupnosti. 
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Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so: 

 zagotavljati delovanje  mestnih panožnih športnih šol v prednostnih športnih panogah bodo za 

otroke in mlade (sofinanciranje stroškov dela 100 trenerjem, meritev in svetovanj 

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, s katerimi se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem 

nivoju, 

 izboljšati zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem 

v povezavi s sistemi na državni ravni, 

 na vseh ravneh spodbujati športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil, 

 v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi 

zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL povečati število velikih mednarodnih športnih 

tekmovanj. 

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so: 

 začetek izgradnje ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, 

izgradnja Gimnastičnega centra Cerar Pegan Petkovšek, začetek tretje faze projekta Pot ob 

Savi, 

 posodabljanje športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča 

Kolezija,  

 vzpostavitev vsaj 2 Otokov športa za vse v četrtnih skupnostih MOL 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 (Športni park Črnuče, Revitalizacija športnega centra Savsko naselje, 

Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju in morebitni drugi). 

MOL v letu 2015 za LPŠ zagotovi 17.547.020 eurov sredstev.  

 

Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo se zagotovi 9.814.763 eurov 

sredstev, od tega za tekoče transferje v javne zavode 4.400.000 eurov. 

 

Za programe športa se zagotovi 7.716.390 eurov, od tega se bodo programi športa financirali 

neposredno iz proračuna v višini 243.973 eurov, za tekoče transferje izvajalcem LPŠ je namenjeno 

7.297.417 eurov, za tekoče transferje v javne zavode pa 175.000 eurov. 

 

Programi športa izvajalcev LPŠ ne morejo biti dvojno financirani za isti namen. 

 

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

naloge: 

1. Program športa otrok, mladine in študentov 

 

Proračunska postavka 081001: Šport otrok, mladine in študentov: 2.699.417 eurov 

 

 v eurih 

Program športa otrok in mladine 2.699.417 

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 88.740 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 887.055  

Interesna športna vzgoja mladine in študentov 62.122  

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 1.661.500 
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1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

1.1.1 Mali sonček za predšolske otroke 

V  letu 2014 se je v vrtcih že uveljavil novi gibalni program Mali sonček, namenjen otrokom od 

drugega do šestega leta starosti. Vanj je bilo vključenih 11.757 otrok iz 30 vrtcev, med njimi tudi 

vrtca Zavoda za gluhe in naglušne. Uspešnost opravljenih nalog programa je bila 99,8%. Pomoč pri 

izvedbi zahtevnejših nalog so vrtcem nudila športna društva, izbrana na javnem razpisu LPŠ. Izvedeni 

so bili 6-urni tečaji prilagajanja na led in učenja drsanja, tečaji rolanja, jesenski in spomladanski krosi, 

58. Pohod po Poti ob žici ter strokovno izpopolnjevanje in tečaji. 

 

V drsalne tečaje je bilo vključenih 2.489 otrok, na krosih je teklo 9.456 otrok, na Pot ob žici pa se je 

podalo 7.663 otrok. Udeležba v vseh programih se je povečala za 6,5% v primerjavi z lanskim letom. 

Uspešno sta bili izvedeni tudi strokovno izpopolnjevanje in začetni tečaj drsanja za vzgojiteljice. 

Udeležilo se ju je 50 strokovnih delavcev iz vrtcev. Zastavljeni cilji so bili uresničeni, program Mali 

sonček se je uspešno uveljavil v vrtcih MOL. 

 

V letu 2015 je cilj zagotoviti podobne organizacijske in izvedbene pogoje ter v sodelovanju z vrtci in 

izvajalci LPŠ dvigniti uspešnost opravljenih nalog Mali sonček ter število vključenih v drsalne tečaje 

in na krose za 3%. V ta namen bodo zagotovljena sredstva v višini 23.740 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 javnih 

športnih objektih MOL v upravljanju Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA (v nadaljevanjem 

besedilu: objekti Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA). Poleg Malega sončka bomo spodbudili tudi 

nov program integracijske urice v vrtcih. 

 

1.1.2 Interesni programi športa za predšolske otroke 

V letu 2014 je bilo z  uvedbo Integracijskih urice v vrtcih tudi predšolskim otrokom omogočena 

vadba 1 uro tedensko v programih športnih društev in klubov v vrtcih.  Program je izvajalo 6  športnih 

društev in klubov v 26 enotah ljubljanskih vrtcev. Vanj je bilo vključenih 2.900 otrok.  

 

V letu 2015 bomo za predšolske otroke program Integracijskih uric v vrtcih še razširili. Cilj je večje 

vključevanje in povezovanje športnih društev in klubov v gibalno športni program v vrtcih. V ta 

namen bodo zagotovljena sredstva v višini 60.000 eurov. 

 

Program Integracijskih uric v vrtcih se izvaja v objektu (prostorih) vrtca. Vrtec zagotovi brezplačno 

uporabo prostora, MOL sofinancira strošek strokovnega kadra, udeležba v programu pa mora biti za 

otroke oziroma njihove starše brezplačna. 

 

1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.2.1 Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke 

V letu 2014 je bilo v program Zlati sonček vključenih 7.407 učencev iz 47 osnovnih šol MOL, v 

program Krpan pa 4.852 učencev iz 41 osnovnih šol v MOL. Uspešnost opravljenih nalog je bila pri 

Zlatem sončku 89 %, pri Krpanu 81 %. V primerjavi s predhodnim letom se je uspešnost v obeh 

programih povečala, nekoliko pa se je zmanjšalo število vključenih šol v program Krpan. 

  

V letu 2015 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. 



 

 5 

1.2.2 Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 

Šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke se je v letu 2014 udeležilo 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 udeležba je še vedno v malem nogometu, kjer so odigrali 

preko 300 tekem. Sledita odbojka in odbojka na mivki, nato košarka, kjer imajo, tako kot pri 

nogometu, problem s številčnostjo dekleta zaradi vplivov vzgoje in kulture.  V floorballu, baseballu in 

kriketu, ki je bil letos izveden prvič, fantje in punce nastopajo skupaj. Izkazuje se interes tudi za 

izvedbo tekmovanj v športno ritmični gimnastiki, vaterpolu in sabljanju. Zaskrbljujoče se zmanjšuje 

interes za tekmovanja v rokometu in gimnastiki. Problem je pri številu udeležencev in interesu 

izvajalcev. Glede na tradicijo in dejstvo, da sta olimpijska športa, vseeno upamo, da bodo šole v 

sodelovanju z društvi in klubi sposobne animirati  otroke. V individualnih športnih panogah je 

nastopilo več kot 7.000 učenk in učencev iz vseh osnovnih šol MOL. Največja udeležba je še vedno 

na atletskih tekmovanjih. Gimnastika le ni čisto ugasnila, saj ŠD Moste izvaja tekmovanje v skokih z 

male prožne ponjave. 58. Pohoda po Poti ob žici se je letos udeležilo okoli 12.000 učenk in učencev iz 

večine osnovnih šol MOL. Sobotni tek trojk in udeležba na Ljubljanskem maratonu postajata vedno 

bolj popularna in predvidevamo, da bo tako še naprej. Letos smo v program maratona dodali še 

prvenstvo v uličnem teku. 

 

V letu 2015 želimo izvajanje tekmovanj spraviti še na višjo raven. Iz leta v leto se bomo poskušali 

približevati številu 25.000 udeležencev, ki bodo nastopali v prej omenjenih panogah ter tekmovali s še 

večjo motivacijo. Izvajalci se trudijo obdržati izredno visok nivo izvedbe tekmovanj. Za ta program so 

zagotovljena sredstva v višini 247.055 eurov in okvirno 3.200 ur uporabe športnih objektov osnovnih 

šol in objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

 

1.2.3 Interesni programi športne vzgoje otrok 

1.2.3.1 Interesni športni programi po pouku za šoloobvezne otroke 

V letu 2014 je 28 društev na 47 osnovnih šolah MOL izvajalo redno vadbo po pouku v 14 športnih 

panogah. Vanjo se je vključilo 8.558 otrok.  

 

V letu 2015 je cilj omogočiti učencem vsaj 2 uri tedensko brezplačno vadbo v programih športnih 

društev v vsaj dveh različnih športnih panogah. Na ta način se skuša zagotoviti dostopnost in pestrost 

programa do 17. ure, saj se lahko učenci vključijo v več različnih brezplačnih vadb različnih izvajalcev 

v različnih športnih panogah. 

 

V ta namen bodo zagotovljena sredstva v višini 384.000 eurov in uporaba prostora v javnih športnih 

objektih osnovnih šol. 

 

Posameznemu izvajalcu za posamezno vadbeno skupino MOL sofinancira eno uro interesne 

dejavnosti. Šola zagotovi brezplačno uporabo javnega športnega objekta, MOL sofinancira program 

600 eurov na vadbeno skupino in program mora biti za otroke  njihove starše brezplačen. Posamezen 

otrok je lahko vključen le v eno vadbeno skupino posameznega izvajalca posamezne športne panoge. 

 

Če  izvaja vadbo trener mestne panožne športne šole in se mu izvajanje programa šteje kot delovna 

obveznost, izvajalec ni upravičen do sofinanciranja programa, pogoj brezplačne vadbe pa ostane. 

1.2.3.2 Športni programi v pouka prostih dnevih (počitnice) 

Počitniške programe je v letu 2014  izvajalo 18 društev v 14 športnih panogah, na 6 šolah, 7 objektih 

Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA in na smučiščih. Vključenih je bilo 2.220 učencev.  

 

Cilj v letu 2015 je povečati število vključenih otrok 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 
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sredstva v višini 30.000 eurov ter okvirno 1.800 ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in 

objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

1.2.3.3 Animacijski program Gremo na kolo 

V letu 2014 je bil program prvič izveden v organizaciji Kolesarskega društva Rog s ciljem povečati 

priljubljenost kolesarstva med osnovnošolci. Vanj je bilo vključenih 460 otrok iz 8 osnovnih šol  v 

Ljubljani. Izvajal se je v telovadnici Kolesarskega društva Rog v Tacnu. 

 

V letu 2015 je cilj programa povečati število vključenih šol in posodobiti program z dodatnimi 

kolesarskimi vsebinami in veščinami ter s tem povečati otrokove spretnosti na kolesu. V ta namen 

bodo zagotovljena sredstva v višini 15.000 eurov.  

1.2.3.4  Animacijski programi športa otrok invalidov 

V letu 2014 je program izvajalo 6 društev na 4 osnovnih šolah MOL in na 4 objektih Javnega zavoda 

ŠPORT LJUBLJANA. Vanj se je vključilo 200 otrok invalidov.  

 

V letu 2015 je cilj program posodobiti z animacijskimi vsebinami in še večjo pozornost posvetiti 

ciljno usmerjenim programom otrok invalidov. V ta namen bodo zagotovljena sredstva v višini 8.000 

eurov in uporaba javnih športnih objektov osnovnih šol in Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

 

1.2.4 Interesna športna vzgoja mladine in študentov 

1.2.4.1 Šolska športna tekmovanja za mladino 

Srednješolskih športnih tekmovanj se je v letu 2014 udeležilo približno 6.200 dijakinj in dijakov. 

Ekipni športi prevladujejo. Potekajo od septembra do februarja. Letos smo prvi poskusno izvedli 

tekmovanje v floorballu in gorskem kolesarstvu. V ekipnih športih je sodelovalo okoli 180 ekip. 

Odigralo se je preko 430 tekem. Uspelo nam je pravočasno izpeljati vsa tekmovanja. V trinajstih  

individualnih panogah po množičnosti vsekakor prednjačita atletski tekmovanji, nekoliko pa zaostaja 

udeležba na krosu, športni orientaciji, namiznem tenisu, streljanju, badmintonu, šahu, alpskem 

smučanju, deskanju na snegu, akvatlonu, športni orientaciji in plavanju. Tekmovanja za prvaka 

področnega centra Ljubljane v igrah z žogo so bila organizirana v obliki ligaških tekmovanj s 

končnico (nogomet, odbojka, košarka, rokomet, floorball), turnirjev (odbojka na mivki) in enodnevnih 

tekmovanj (namizni tenis, tenis, badminton, gorsko kolesarstvo).  

 

V letu 2015 bi radi zadržali visok nivo izvedbe tekmovanj in pridobili še kakšnega udeleženca več. 

Redni panogi bosta postali floorball in gorsko kolesarstvo in tako pridobimo še dva izvajalca. Glede 

na ugotovitve v nadzorih ugotavljamo, da izvajalci dobro in odgovorno opravljajo svoje delo. Skupno 

bodo za ta program zagotovljena sredstva v višini 47.505 eurov in okvirno 1.200 ur uporabe objektov 

Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

1.2.4.2 Medfakultetna tekmovanja 

Medfakultetna tekmovanja so v letu 2014 potekala na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. 

Udeležilo naj bi se jih preko 3.000 študentk in študentov. Atletika in plavanje sta v premierni 

predstavitvi doživeli uspeh in ostajata v programu.   

 

V letu 2015 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, atletika, orientacija, borilne veščine, curling, rokomet in alpsko smučanje. Za 

izvedbo programa bodo zagotovljena sredstva v višini 13.000 eurov. Tekmovanja se bodo izvedla 

večinoma na športnih objektih v lasti fakultet in študentskih domov ter okoli 100 ur na objektih 

Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 
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1.2.5 Športna vzgoja otrok mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

 

Prvi del programa športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih 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 2014 smo sofinancirali 110 društev iz 32 individualnih športnih panog in 53 društev iz 10 

kolektivnih športnih panog. Poleg sredstev za sofinanciranje smo v letu 2014 dodelili tudi 154.570 

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

 

Cilja za leto 2015 sta povečanje števila registriranih članov in števila 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. Število sofinanciranih trenerjev se bo povečalo iz dosedanjih 96 na 

100 trenerjev. V letu 2015 bomo skladno z zastavljenimi cilji dodelili približno 120.000 šolskih ur 

uporabe prostora ter sredstva v višini 1.661.500 eurov, od tega 821.500 eurov za individualne, 

740.000 eurov za kolektivne športne panoge in 100.000 eurov za programe vadbe prednostnih 

športnih panog na objektih, ki niso v mreži javnih športnih objektov MOL.  

 

Sofinancirajo se izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki, ki nastopajo v 

uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez v vseh naslednjih starostnih 

kategorijah kot jih opredeljujejo pravila posamezne panoge: 

- mlajši dečki in deklice  

- starejši dečki in deklice  

- kadeti in kadetinje  

- mladinci in mladinke . 

 

Programe v starostni kategoriji cicibani in cicibanke se sofinancira v obsegu do 80 ur, vendar le v 

primeru, ko izvajalec izvaja program v vseh nadaljnjih starostnih kategorijah (mlajši dečki in deklice, 

starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke). Starostna kategorija cicibanke in 

cicibani se ne upošteva kot pogoj za kandidaturo na programu športne vzgoje otrok in mladine, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, registracija in nastop v uradnih tekmovalnih sistemih 

nacionalnih panožnih športnih zvez pa ni pogoj za sofinaciranje programa. 

 

Sofinancirajo se izvajalci s programi, v katere je vključenih najmanj 8 športnikov v vsaki posamezni 

starostni kategoriji oziroma skupini znotraj nje. 

 

Izvajalec programa je dolžan predhodno ponuditi (seznaniti) o nameri prestopa igralca vse izvajalce 

LPŠ znotraj panoge, ki imajo prednost pri izvedbi prestopa brez odškodnine. Za prvi prestop 

registriranih športnikov vseh starostnih kategorij v športno društvo, ki ima sedež izven MOL, je 

izvajalec dolžan povrniti 50 % odškodnine v proračun MOL na proračunsko postavko PU Oddelek za 

šport. 

 

Sofinancirani izvajalci programa športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport, so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke. 

 

Proračunska postavka 081031: Mestne panožne športne šole: 1.846.800 eurov 

 

Program mestnih panožnih športnih šol predstavlja drugi del oziroma nadgradnjo programa športne 

vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Osnovni namen 

programa je zagotoviti kadrovske pogoje za izvajanje programov športne vzgoje otrok, mladine in 

študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v vseh starostnih kategorijah s poudarkom na 

vključevanju čim večjega števila otrok in mladih. S pogojem, da imajo trenerji ustrezno izobrazbo 

športne smeri, želimo zagotoviti celostno obravnavo otrok in strokoven pristop k vadbi. Z 

zagotavljanjem sredstev za strokovni kader, kritjem drugih stroškov programa ter zagotavljanjem 

brezplačnih športnih objektov zagotavljamo optimalne pogoje za izvajanje programov vseh 

prednostnih športnih panog. 



 

 8 

 

V letu 2014 smo v tem programu sofinancirali strošek dela za 96 trenerjev iz 62 društev v 36 

prednostnih panogah. 

 

Struktura trenerjev v letu 2014 po športnih panogah je naslednja: alpsko smučanje - 4, atletika - 4, 

hokej - 3, golf - 1, kajak kanu - 3, smučarski skoki - 2, namizni tenis - 4, odbojka - 9, plavanje - 7, 

judo - 7, športna gimnastika - 6 športno ritmična gimnastika - 4, košarka - 8, tenis - 8, rokomet - 7, 

nogomet - 11, cestno kolesarstvo - 2, kolesarstvo BMX - 1, smučarski teki – 1, šport invalidov – 2 in 

mestni panožni športni centri 2. V program mestnih panožnih športnih šol je bilo vključenih 4.208 

športnikov, ki so vadili v  312 skupinah. 

 

V letu 2015 bodo zagotovljena sredstva za sofinanciranje stroškov dela 100 trenerjev, za kar bodo 

zagotovljena sredstva v višini 1.846.800 eurov. 

 

Predvidena okvirna kvota trenerjev za posamezne športne panoge je:  

- individualni športi: alpsko smučanje 4, atletika 4, golf 1, judo 7, kajak-kanu (spust) 3, 

kolesarstvo-cestno 3, kolesarstvo-gorsko 1, namizni tenis 4, plavanje 7, ritmična gimnastika 4, 

smučarski skoki 2, smučarski teki 1, strelstvo 1, športna gimnastika 6, tenis 8,  

- kolektivni športi: hokej 3, košarka 8, nogomet 11, odbojka 9, rokomet 8, vaterpolo 1. 

- šport invalidov 2, 

- mestni panožni športni centri 2. 

Pri izvajanju programa mestnih panožnih športnih šol mora vsak trener opravljati svoje delo v 

najmanj dveh starostnih kategorijah, pri čemer mora trener voditi vadbo in tekme obeh skupin / ekip. 

Izvajanje nalog pomočnika trenerja se ne šteje v zahtevani obseg dela. Individualni treningi se ne 

štejejo v zahtevani obseg dela. Delo v interesnih programih se šteje v zahtevani obseg dela, če 

vadbene skupine niso sofinancirane pri interesnih programih športne vzgoje otrok (program 1.2.5.1.) 

oziroma izvajalec ne zaproša / črpa sredstev. 

 

2. Šport odraslih 

 

Proračunska postavka 081002: Šport odraslih: 544.700 eurov 
v eurih 

Šport odraslih  544.700 

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa 165.000  

Programi  vodilnih mestnih ekip 220.000 

Programi športne rekreacije 125.700  

Programi športa invalidov 15.000  

Nagrade Marjana Rožanca 19.000  

 

2.1 Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa 

V programih vadbe  kakovostnega športa je bilo v letu 2014 na razpisu izbranih 128 društev, od tega 

90 iz individualnih in 38 iz kolektivih prednostnih panog. Poleg sredstev za sofinanciranje programa 

je bilo v letu 2014 zagotovljenih tudi 22.458 šolskih ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in 

objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

 

Na programih vadbe vrhunskega športa je bilo v letu 2014 izbranih 59 društev iz 24 individualnih 

panog in 11 društev iz 5 kolektivnih panog ter društvo v panogi šport invalidov, torej skupaj 70 

društev. Poleg sredstev za sofinanciranje smo v letu 2014 razdelili tudi 11.980 šolskih ur uporabe 

športnih objektov osnovnih šol in objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA.  

 

Cilj v programih kakovostnega športa v letu 2015 je izboljšanje športnih dosežkov, ki se nanaša na 

povečanje deleža kategoriziranih športnikov MOL v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalec, s 
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katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je povečanje števila kategoriziranih športnikov 

državnega razreda. 

 

Cilj v programih vadbe vrhunskega športa v letu 2015 je izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov, ki 

se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih športnikov MOL 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 2015 zagotovljenih okvirno 36.000 šolskih ur uporabe 

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

sredstva v višini 165.000 eurov, od tega 90.000 eurov za individualne in 75.000 eurov za kolektivne 

prednostne panoge. 

 

Poleg tega bomo v letu 2015 zagotovili dodatnih 220.000 eurov za nov program vodilnih mestnih ekip 

na področju kakovostnega in vrhunskega športa članskih kategorij. Sofinanciranje programov je 

razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog se 

sofinancirajo programi vodilnih mestnih ekip, v katere so vključeni njihovi športniki. Vodilna mestna 

ekipa v posamezni športni panogi je v kolektivnih športih najboljše uvrščena ekipa na uradni 

tekmovalni lestvici nacionalne panožne športne zveze. Vodilna mestna ekipa v individualni športni 

panogi je lahko sestavljena iz najboljših posameznikov iz različnih športnih društev. Sofinancira se 

najemnina objekta in strokovni kader ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. 

 

Individualne prednostne športne panoge (15) so:  

alpsko smučanje, atletika – stadionska, gimnastika – športna,  gimnastika – ritmična, golf,  judo, kajak 

kanu, kolesarstvo – cestno, kolesarstvo – gorsko in bmx, namizni tenis,  plavanje, smučarski skoki, 

smučarski teki, strelstvo, tenis.  

 

Kolektivne prednostne športne panoge (6) so:  

hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet,vaterpolo 

 

V programe vodilnih mestnih ekip so lahko vključeni le športniki, ki niso predmet sofinanciranja na 

programu Velika mednarodna tekmovanja in prireditve - Sofinanciranje izvajalcev europskih ligaških 

tekmovanj in regionalnih mednarodnih tekmovanj v košarki, rokometu, nogometu, hokeju in odbojki 

ter svetovni pokal v cestnem kolesarstvu. Vsaka panoga je upravičena do sredstev in uporabe prostora 

za eno ekipo.  

 

Izvajalec programa je dolžan predhodno ponuditi (seznaniti) o nameri prestopa igralca vse izvajalce 

LPŠ znotraj panoge, ki imajo prednost pri izvedbi prestopa brez odškodnine. 

2.2 Programi športne rekreacije 

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

programov rekreacije za uporabnike. Programi se delijo na programe vadbe in na projekte animacije. 

2.2.1 Programi vadbe za ciljne skupine 

V letu 2014 smo sofinancirali 94 skupin v strokovno vodenih programih, od tega 54 skupin vodene 

vadbe za upokojence ali starejše od 65 let, 24 skupin vodene vadbe za zdravstveno ogrožene in 16 

skupin vodene vadbe za socialno ogrožene. Za izvedbo programov smo dodelili 5.820 ur uporabe 

športnih objektov osnovnih šol in objektov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA.  

 

Cilj v letu 2015 je ohraniti oziroma povečati število programov in število vadečih v programih vodene 

vadbe za upokojence ali starejše od 65 let, vodene vadbe za zdravstveno ogrožene  in vodene vadbe za 

socialno ogrožene za odstotek. V ta namen bo zagotovljena uporaba prostora v javnih športnih 

objektih in sredstva v višini 3.000 eurov. 
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Poleg tega bo sofinancirana uporaba prostora za športno rekreativne programe za športna društva, ki 

izvajajo programe na lastnih objektih v višini 20.000 eurov. 

 

2.2.2 Projekti animacije 

Projekti animacije se delijo na ligaška tekmovanja  in animacijske programe vadbe. V letu 2014 je 

bilo izvedeno 8 ligaških tekmovanj in 13 animacijskih projektov, v katerih je bilo vključenih približno 

9.000 udeležencev. 

 

Cilj programov vadbe na področju športne rekreacije v letu 2014 je ohraniti oziroma povečevati 

število športno aktivnih prebivalcev MOL za en odstotek. Povečanje števila aktivnih prebivalcev 

MOL bomo dosegli s pomočjo novih animacijskih programov vadbe, s katerimi bomo skušali 

spodbuditi zlasti tiste prebivalce, ki se do sedaj niso redno oziroma organizirano ukvarjali s športom.  

 

V letu 2015 bodo v ta namen zagotovljena sredstva v višini 102.700 eurov in uporaba prostora v 

športnih objektih osnovnih šol in objektih Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

2.3 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 letu 

2014 smo sofinancirali 4 izvajalce s programi, v katerih je sodelovalo 57 skupin. Za izvedbo 

programov smo dodelili 1264 ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in objektov Javnega zavoda 

ŠPORT LJUBLJANA. 

 

Cilj v letu 2015 je ohraniti oziroma povečati število 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 dodeljena 

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

 

2.4 Nagrade Marjana Rožanca 

MOL 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 2014 zagotovljena 

sredstva v višini 19.000 eurov, v katerih so vključeni tudi stroški organizacije in podelitve nagrad. 

 

3. Razvojne in strokovne naloge v športu 

 

Proračunska postavka 081003: Delovanje športnih društev in zvez športnih društev, ustanovljenih 

za območje MOL: 223.500 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 strokovno-organizacijskih delavcev v športu in izvajanja poslovnih funkcij (podpora 

trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri). 

 

Za področje sofinanciranja stroškov dela strokovno-organizacijskih delavcev v športu bomo namenili 

183.500 eurov, za izvajanja poslovnih funkcij bomo namenili 30.000 eurov in za izvedbo projekta 

Razgibajmo Ljubljano 10.000 eurov. 

 

Predvidena kvota strokovno-organizacijskih delavcev v športu v letu 2014 po zvezah športnih društev 

je naslednja: Akademska športna zveza Olimpija Ljubljana – 2, Športna zveza Ljubljane – 4, Športna 

zveza Univerze v Ljubljani – 1, Zveza športnih društev Krim – 1, Zveza športnih društev Slovan – 1, 

Zveza športnih društev Svoboda – 1.  
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Poleg tega mora vsaka izmed zvez za potrebe prijav na razpis športa MOL organizirati delavnico in 

prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.   

 

 

Proračunska postavka 081005: Podporne storitve v športu: 81.973 eurov 
 

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov 

olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, založniške in 

tiskarske storitve ter izobraževanje strokovnega kadra. Iz teh sredstev bomo financirali tudi druge 

strokovne naloge, ki izhajajo iz letnega programa športa in predstavljajo analitično osnovo za razvoj 

športa v MOL. 
 

3.2 Podporne storitve v športu 

V tej postavki so vključena sredstva v višini 75.000 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 predstavljajo analitično osnovo za razvoj športa v MOL. 

 

 

Proračunska postavka 081007: Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu: 2.320.000 

eurov 

3.3 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 

v eurih 

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.320.000  

Športno rekreativne prireditve 515.500 

Ljubljanski maraton 230.000 

57. Pohod po Poti ob žici (tek trojk, pohod za otroke, mlade in odrasle) 120.000 

Maraton Franja 130.000 

Športni vikend Ljubljanica 15.000 

Študentski tek na grad 2.000 

Športnik leta Ljubljane 4.500 

Druge velike športno rekreativne prireditve v Mestni občini Ljubljana 14.000 

Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 1.784.500 

Odprto prvenstvo Ljubljane v tenisu 20.000  

Atletski miting Ljubljane 15.000  

Svetovni pokal v gimnastiki 35.000  

Svetovni pokal v kajaku 20.000  

Kolesarska dirka Giro Rossa v Ljubljani 50.000  

Finale Slovenija beach volley toura 18.000  

Kolesarstvo-Dirka po Sloveniji 20.000  

Tek na Šmarno goro 10.000  

Judo Nagaoka  2.000  

Mednarodni turnit MTM ritmična gimnastika 5.000  

Mednarodni plavalni miting Ilirija  2.000  

Pokal mesta Ljubljane v plavanju 2.000  

Floorball Ljubljana open  2.000  

Mednarodni turnir Marjana Rožanca v nogometu 2.000  

Evropsko prvenstvo v cheerleadingu in cheer plesu v Ljubljani 2.000  

Mednarodno karate tekmovanje Ljubljana open 2.000  

Ljubljana open – ulična košarka 8.000  

Druga tekmovanja in prireditve 34.500  
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Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj in regionalnih 

mednarodnih tekmovanj v košarki, rokometu, nogometu, hokeju in 

odbojki ter svetovni pokal v cestnem kolesarstvu 1.535.000 

Mednarodna dejavnost – nastop reprezentance MOL na tekmovanju 5 

mest  20.000  

 

3.3.1 Velike športno rekreativne prireditve v MOL 

V letu 2014 je bilo poleg štirih največjih prireditev: Ljubljanski maraton, 58. Pohod po Poti ob žici, 

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

Ljubljane sofinancirano in izvedeno še 41 drugih večjih športno rekreativnih prireditev, ki so bile 

izbrane na razpisu za LPŠ 2014. Na vseh prireditvah skupaj je bilo okoli 60.000 udeležencev.  

 

Cilj v letu 2015 je ohraniti oziroma povečati število udeležencev na posamičnih prireditvah za en 

odstotek. Večjo udeležbo 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 udeležbo na teh prireditvah. Za izvedbo velikih športno rekreativnih 

prireditev (Ljubljanski maraton, Pohod po Poti ob žici, Maraton Franja, Športni vikend Ljubljanica, 

Študentski tek na grad, Športnik leta Ljubljane ter druge) bodo zagotovljena sredstva v višini 513.500 

eurov. 

3.3.2 Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 

V letu 2014 so bile izvedene naslednje prireditve: Odprto prvenstvo Ljubljane v tenisu, Atletski 

miting Ljubljane, Svetovni pokal v gimnastiki, Svetovni pokal v kajaku, Svetovno prvenstvo v 

kolesarstvu za amaterje, (kolesarska) Dirka po Sloveniji, Tek na Šmarno goro, Judo Nagaoka 2014, 

Mednarodni turnir MTM v ritmični gimnastiki, Mednarodni plavalni miting Ilirija 2014, Pokal mesta 

Ljubljane v plavanju ter druga tekmovanja in mednarodne prireditve. Vsem je bilo namenjenih 

258.901 eurov. Za sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj in regionalnih mednarodnih 

tekmovanj ter svetovnega pokala v cestnem kolesarstvu smo v letu 2014 zagotovili sredstva v višini 

1.465.000 eurov. Za vse prireditve (razen evroligaških tekmovanj, pokalnih in regionalnih 

mednarodnih tekmovanj) je bilo razdeljenih 1174 ur uporabe športnih objektov Javnega zavoda 

ŠPORT LJUBLJANA.  

 

V letu 2015 bo velikim mednarodnim tekmovanjem in prireditvam (Odprto prvenstvo Ljubljane v 

tenisu, Atletski miting Ljubljane, Svetovni pokal v gimnastiki, Svetovni pokal v kajaku, Kolesarska 

dirka Giro Rossa v Ljubljani, Finale Slovenija beach volley toura, Kolesarstvo-Dirka po Sloveniji, 

Tek na Šmarno goro, Judo Nagaoka, Mednarodni turnir MTM ritmična gimnastika, Mednarodni 

plavalni miting Ilirija, Pokal mesta Ljubljane v plavanju, Floorball Ljubljana open, Mednarodni turnir 

Marjana Rožanca v nogometu, Evropsko prvenstvo v cheerleadingu in cheer plesu v Ljubljani, 

Mednarodno karate tekmovanje Ljubljana open, Ljubljana open – ulična košarka ter drugim) ter 

sofinanciranju izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj in regionalnih mednarodnih tekmovanj v 

košarki, rokometu, nogometu, hokeju, odbojki ter svetovnemu pokalu v cestnem kolesarstvu 

namenjenih 1.535.000 eurov. 

 

Skupno bomo za vsa velika mednarodna tekmovanja in prireditve zagotovili 1.784.500 eurov in 500 

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 2014 je potekal Turnir 5 mest v Budimpešti. 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 20.000 eurov. 
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V letu 2015 bo turnir v Bratislavi 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. Programi v izvajanju Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA 

 

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

energetski pregledi: 4.000.000 eurov 

 

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

lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja LPŠ. Prejemnik sredstev so osnovne šole in Javni 

zavod ŠPORT LJUBLJANA, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL. Del sredstev v višini 

50.000 eurov bomo namenili za zagotavljanje športnega standarda in obnovo športnih objektov v lasti 

MOL, ki jih upravljajo osnovne šole. Prav tako bomo del sredstev namenili osnovnim šolam, ki 

upravljajo z manjšim delom športnih objektov, ki so v lasti MOL, za nadomestilo izvajanja LPŠ. 

 

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije država zagotavlja MOL sredstva, ki jih 

bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena, v katerih se izvajajo 

mednarodna tekmovanja, ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim 

zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 eurov. 

 

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

 

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje in investicijsko 

vzdrževanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.  

 

Proračunska postavka 081009: Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL 

in opreme: 2.500.000 eurov 

 

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

ogrevalna vadbena nogometna igrišča v parku Športnega centra Stožice in za nepredvidena manjša 

investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. 

 

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova 

celotne strehe Hale Tivoli. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod 

Tivoli s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v 

letu 2015 zagotovili 105.000,00 eurov, kar predstavlja tudi zadnji obrok posojila.  

 

Proračunska postavka 081032: Gimnastični center "Cerar, Pegan in Petkovšek-udeležba 

upravičenca": 2.733.763 eurov 
 

V letu 2015 se načrtuje izvedba gradnje in opremljanja gimnastičnega centra Ljubljana. Vsa 

načrtovana sredstva so namenjena za pokritje lastne udeležbe MOL pri financiranju.  

 

4.1.1 Naučimo se plavati 

 

V program Naučimo se plavati je bilo v letu 2014 vključenih 6.435 otrok. Skladno z razvojnimi cilji 

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

plavanja v tretjih razredih je 95 %. Udeležba na preverjanju znanja plavanja bila 96 %, znanje 

plavanja v šestih razredih je 94 %. Tečaja za neplavalce v sedmih razredih se je udeležilo 89 učencev. 

V program so bili vključeni učenci iz vseh 47 osnovnih šol MOL. 

 

V letu 2015 je cilj zadržati uspešnost vseh programov na enakem nivoju ter zagotavljati enake 

organizacijske in izvedbene pogoje kot doslej. V ta namen bodo zagotovljena sredstva v višini 
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171.446 eurov in 3.360 ur uporabe zimskega kopališča Tivoli in 225 ur uporabe letnega kopališča 

Kodeljevo. 

 

Program Naučimo se plavati bo izvajal Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, kateremu bodo 

zagotovljena sredstva v višini 90.000 eurov, poleg tega pa bo ta zavod zagotavljal tudi objekt. Za 

izvedbo prevozov na plavalne tečaje je namenjenih 98.000 eurov. 

 

4.1.2 Animacijski program Igramo golf 

Na novem mladinskem centru za golf v Stanežičah, ki je v upravljanju Javnega zavoda ŠPORT 

LJUBLJANA, bo za osnovnošolsko mladino razpisan nov animacijski program Igramo golf. Glavni 

cilj programa je povečati priljubljenost igranja golfa med otroci in mladino. Četrtim razredom 

osnovne šole bomo tako poleg pridobitev teoretičnega znanja ponudili tudi praktično znanje na 

mladinskem golf centru, ki se je prav v ta namen odprl jeseni 2014. 

 

V ta namen bodo za izvedbo programa zagotovljena sredstva v višini 15.000 eurov in uporaba golf 

igrišča v upravljanju Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

 

 

5. Dodelitev uporabe prostora izvajalcem LPŠ: 

Na objektih, ki so v mreži javnih športnih objektov MOL, se izvajalcem LPŠ dodeli uporaba prostora 

v naslednjem okvirnem obsegu 45 minutnih enot: 

 

1. OSNOVNE ŠOLE 

 

Lokacija 

okvirno 

število 

enot 

OŠ BEŽIGRAD – 455 m2 1200 

OŠ BIČEVJE – 156 m2 1200 

OŠ BIČEVJE – 300 m2 1200 

OŠ BOŽIDARJA JAKCA – 122 m2 1200 

OŠ BOŽIDARJA JAKCA – 480 m2 1200 

OŠ BOŽIDARJA JAKCA – 98 m2 1200 

OŠ DANILE KUMAR – 264 m2 1200 

OŠ DANILE KUMAR – 448 m2 1200 

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA – 126 m2 1200 

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA – 236 m2 1200 

OŠ DRAGOMELJ – 500 m2 600 

OŠ DRAVLJE – 120 m2 1200 

OŠ DRAVLJE – 480 m2 1200 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – 117 m2 1200 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – 458 m2 1200 

OŠ FRANCETA BEVKA – 120 m2 1200 

OŠ FRANCETA BEVKA – 470 m2 1200 

OŠ HINKA SMREKARJA – 153 m2 1200 

OŠ HINKA SMREKARJA – 570 m2 1200 

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA – 288 m2 1200 

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA - 77m2 1200 

OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA – 150 m2 1200 
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OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA – 448 m2 1200 

OŠ KAŠELJ - DVORANA KAŠELJ – 1125 m2  1200 

OŠ KETEJA IN MURNA – 288 m2 1200 

OŠ KETEJA IN MURNA – 512 m2 1200 

OŠ KOLEZIJA – 488 m2 1200 

OŠ KOSEZE – 117 m2 1200 

OŠ KOSEZE – 461 m2 1200 

OŠ LEDINA – 148 m2 1200 

OŠ LEDINA – 512 m2 1200 

OŠ LIVADA – 160 m2 1200 

OŠ LIVADA – 448 m2 1200 

OŠ MAJDE VRHOVNIK – 540 m2 1200 

OŠ MAKSA PEČARJA – 130 m2 1200 

OŠ MAKSA PEČARJA – 288 m2 1200 

OŠ MAKSA PEČARJA – 342 m2 1200 

OŠ MARTINA KRPANA – 125 m2 1200 

OŠ MARTINA KRPANA – 448 m2 1200 

OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA – 120 m2 1200 

OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA – 480 m2 1200 

OŠ MIRANA JARCA – 184 m2 1200 

OŠ MIRANA JARCA – 474 m2 1200 

OŠ MIŠKA KRANJCA – 120 m2 1200 

OŠ MIŠKA KRANJCA – 448 m2 1200 

OŠ NOVE FUŽINE – 690 m2  1200 

OŠ NOVE JARŠE – 126 m2 1200 

OŠ NOVE JARŠE – 456 m2 1200 

OŠ OSKARJA KOVAČIČA – 210 m2 - Ob dolenjski železnici 48 1200 

OŠ OSKARJA KOVAČIČA – 288 m2 - Dolenjska cesta 20 1200 

OŠ POLJANE – 133 m2 1200 

OŠ POLJANE – 337 m2 1200 

OŠ POLJE – 196 m2 1200 

OŠ POLJE – 392 m2 1200 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA – 270 m2 1200 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA – 59 m2 1200 

OŠ PRULE – 289 m2 1200 

OŠ RIHARDA JAKOPIČA – 130 m2 1200 

OŠ RIHARDA JAKOPIČA – 228 m2 1200 

OŠ SAVSKO NASELJE – 132 m2 1200 

OŠ SAVSKO NASELJE – 450 m2 1200 

OŠ SAVSKO NASELJE - BAZEN 1200 

OŠ SOSTRO – 590 m2  1200 

OŠ SOSTRO – 178 m 2  1200 

OŠ SPODNJA ŠIŠKA – 120 m2 1200 

OŠ SPODNJA ŠIŠKA – 288 m2 1200 

OŠ ŠENTVID – 168 m2 500 

OŠ ŠENTVID – 406 m2 500 
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OŠ ŠMARTNO – 288 m2 1200 

OŠ ŠMARTNO – 448 m2 1200 

OŠ TONETA ČUFARJA – 286 m2 1200 

OŠ TONETA ČUFARJA – 93 m2 1200 

OŠ TRNOVO – 162 m2 1200 

OŠ TRNOVO – 278 m2 1200 

OŠ VALENTINA VODNIKA – 138 m2 (plezalna stena) 1200 

OŠ VALENTINA VODNIKA – 240 m2 - galerija 1200 

OŠ VALENTINA VODNIKA – 770 m2  1200 

OŠ VIČ – 141 m2 1200 

OŠ VIČ – 165 m2 - TRŽAŠKA 1200 

OŠ VIČ – 478 m2 1200 

OŠ VIDE PREGARC – 288 m2 1200 

OŠ VIŽMARJE BROD – 448 m2 1200 

OŠ VIŽMARJE BROD – 83 m2 1200 

OŠ VODMAT – 253 m2 1200 

OŠ VODMAT – 594 m2 1200 

OŠ VRHOVCI – 162 m2 1200 

OŠ VRHOVCI – 448 m2 1200 

OŠ ZADOBROVA – 120 m2 1200 

OŠ ZADOBROVA – 288 m2 1200 

OŠ ZALOG – 120 m2 1200 

OŠ ZALOG – 299 m2 1200 

OŠ ZAVOD JANEZA LEVCA – 288 m2 560 

OŠ ZAVOD JANEZA LEVCA – 94 m2 560 

 

 

2. JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA 

 

Lokacija 

predvid

eno 

število 

enot 

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

ŠL CENTER STOŽICE / DVORANA - košarka, rokomet / igre z žogo 500 

ŠL CENTER STOŽICE / nogometno igrišče - glavno / nogomet 150 

ŠL CENTER STOŽICE / nogometno igrišče - ogrevalno / nogomet 150 

ŠL CENTER STOŽICE / ogrevalna dvorana - košarka, rokomet / igre z žogo 2500 

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 1 - MK - 20 mest / strelstvo 900 

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 1 - zračna puška - 20 mest / strelstvo 2000 

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 2 - MK - 20 mest / strelstvo 900 

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 2 - zračna puška - 20 mest / strelstvo 2000 

ŠL PARK ZALOG / LEDENA DVORANA / hokej, drsanje, curling 2100 

ŠL PARK ZALOG / BALINIŠČE / balinanje 400 

ŠL DVORANA KRIM / cela dvorana / rokomet  3400 

ŠL DVORANA KRIM / namizni tenis / namizni tenis, borilni športi 2500 
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ŠL HIPODROM STOŽICE / glavno jahališče 1000 

ŠL HIPODROM STOŽICE / kasaška steza 1000 

ŠL HIPODROM STOŽICE / maneža 1000 

ŠL HIPODROM STOŽICE / pomožno jahališče 800 

ŠL IGRIŠČA ŠTEPANJSKO NASELJE / nogomet 500 

ŠL IGRIŠČA ŠTEPANJSKO NASELJE / baseball  500 

ŠL IGRIŠČA ŠTEPANJSKO NASELJE / ragbi   1000 

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 KEGLJIŠČE BEŽIGRAD /6 stez / kegljanje 1000 

ŠL RIC SAVA / maneža / jahanje 1800 

ŠL PARTIZAN MOSTE / telovadnica / igre z žogo 1800 

ŠL PARTIZAN ZELENA JAMA / borilnica  / judo  1200 

ŠL PARTIZAN ZELENA JAMA / gimnastična dvorana / gimnastika  3200 

ŠL SKAKALNI CENTER MOSTEC / 5 skakalnic / smučarski skoki 2500 

ŠL STANIČEVA / telovadnica / igre z žogo 1500 

ŠL STANIČEVA / telovadnica / judo 1800 

ŠL STRELIŠČE JEŽICA / strelišče - 7 mest / zračna puška  800 

ŠL ŠC ČRNUČE / tenis - 5 igrišč / tenis 1000 

ŠL ŠC ČRNUČE / odbojka na mivki - 3 igrišča / odbojka na mivki 100 

ŠL PARK JEŽICA / košarka / igre z žogo 2350 

ŠL PARK JEŽICA / zunanje igrišče - asfaltna ploščad / košarka 600 

ŠL PARK JEŽICA / zunanje igrišče - asfaltna ploščad / nogomet 600 

ŠL ŠC OVAL / STANEŽIČE / ragbi 2680 

ŠL ŠC TESOVNIKOVA / baseball  700 

ŠL ŠC TESOVNIKOVA / nogometno igrišče - umetna trava - malo / nogomet 1100 

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

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

ŠL PARK KODELJEVO / atletski stadion / atletika 1000 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN - balon - 25 m / plavanje 10000 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN - balon - 25 x 25 / vaterpolo 1200 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN - balon - 50 m / plavanje 8700 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN - letni - 25 m / plavanje 100 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN - letni - 25 x 25 / vaterpolo 500 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN - letni - 50 m / plavanje 3200 

ŠL PARK KODELJEVO / igre z žogo/ košarka, rokomet 2700 

ŠL PARK KODELJEVO / namiznoteniška dvorana / namizni tenis 2200 

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

ŠL PARK KODELJEVO / asfaltna ploščad / košarka 600 

ŠL PARK KODELJEVO / nogometno igrišče - glavno / nogomet  500 

ŠL PARK KODELJEVO / nogometno igrišče - umetna trava / nogomet 1500 

ŠL PARK KODELJEVO / telovadnica / borilni športi 1300 

ŠL PARK KODELJEVO / tenis - 9 igrišč / tenis 2200 

ŠL PARK KODELJEVO / utežarna / borilni športi, dviganje uteži 1500 
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ŠL PARK KODELJEVO / večnamenska dvorana 1000 

ŠL PARK ŠIŠKA /  bmx proga Savsko naselje / bmx 700 

ŠL PARK ŠIŠKA /  tenis - 9 igrišč / tenis 2000 

ŠL PARK ŠIŠKA / dvorana / atletika 1800 

ŠL PARK ŠIŠKA / glavni stadion / atletika 1300 

ŠL PARK ŠIŠKA / metališče / atletika 1200 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče - glavno - trava / nogomet 600 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče - malo igrišče - umetna trava - trikotnik / nogomet 600 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče - malo na odboj - umetna trava - trikotnik / nogomet 600 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče - pomožno  - trava / nogomet 800 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče - pomožno - trava - trikotnik / nogomet 800 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče - veliko igrišče - umetna trava - trikotnik / nogomet 1250 

ŠL PARK ŠIŠKA / pomožni stadion / atletika 1200 

ŠL ŠP SVOBODA / nogometno igrišče - glavno / nogomet 1500 

ŠL ŠP SVOBODA / nogometno igrišče - pomožno / nogomet 1500 

ŠL ŠP SVOBODA / tenis - 9 igrišč / tenis 2200 

ŠL PARK TIVOLI /  tenis - 8 igrišč / tenis 2000 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN - 25 metrski - proge / plavanje 9520 

ŠL PARK TIVOLI / BORILNICA / judo 1400 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN - otroški / plavanje 3820 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN - šolski / plavanje 7320 

ŠL PARK TIVOLI / DRSALIŠČE / hokej, drsanje 2600 

ŠL PARK TIVOLI / DVORANA - igre z žogo / košarka, rokomet 2800 

ŠL PARK TIVOLI / KOTALKALIŠČE / kotalkanje 600 

ŠL PARK TIVOLI / sankališče - park 600 

ŠL PARK TIVOLI / balinišče - park / balinanje 600 

ŠL ŠRC FUŽINE / tenis - 10 igrišč / tenis 2200 

ŠL ŠRC FUŽINE / tenis - balon - 3 igrišča / tenis 2200 

ŠL TABOR 69 / nogometno igrišče / nogomet 1800 

ŠL TENIS IGRIŠČA DRAVLJE /  4 igrišča / tenis  1600 

ŠL ŠČ POSEKA GUNCLJE / smučarski skoki 3x / smučarski skoki  1200 

ŠL GUNCLJE / golf igrišče / pitch, putt 1000 

ŠL PARK RUDNIK / tenis igrišča Murgle 1 - 3 igrišča / tenis 400 

ŠL Nogometna igrišča Šmartno 1 1500 

ŠL Nogometna igrišča Šmartno 2 1500 

 

 

V javnih športnih objektih v lasti MOL, ki so v upravljanju osnovnih šol, se LPŠ izvaja od 17. ure do 

21.30 ure oziroma do zaključka vseh z razpisom dodeljenih ur uporabe športnega objekta. V tem času 

ni možno izvajati nobenih drugih programov. 

 

Izvajanje LPŠ v objektih Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA in športnih objektih osnovnih šol 

poteka v skladu z določili Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev 

letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana, ki so jih vsi upravljavci dolžni upoštevati. 

 

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. 
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Dodelitev uporabe poslovnih prostorov izvajalcem LPŠ  

 

Na objektih, ki so v mreži javnih športnih objektov MOL, se izvajalcem LPŠ dodeli uporaba 

poslovnih prostorov v naslednjem okvirnem obsegu: 

 

Lokacija 

predvideno 

število enot 

ŠL CENTER STOŽICE / uprava / DOMICIL 3 

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / uprava / DOMICIL 2 

ŠL PARK ZALOG / uprava / DOMICIL 2 

ŠL DVORANA KRIM / uprava / DOMICIL 5 

ŠL KAJAK KANU CENTER LIVADA / uprava / DOMICIL 2 

ŠL KAJAK KANU CENTER TACEN / uprava / DOMICIL 1 

ŠL PARTIZAN MOSTE / uprava / DOMICIL 1 

ŠL PARTIZAN ZELENA JAMA / uprava / DOMICIL 2 

ŠL SKAKALNI CENTER MOSTEC / uprava / DOMICIL 1 

ŠL STANIČEVA / uprava / DOMICIL 3 

ŠL ŠC JEŽICA / uprava / DOMICIL 2 

ŠL PARK KODELJEVO / uprava / DOMICIL 8 

ŠL PARK ŠIŠKA / uprava / DOMICIL 5 

ŠL ŠP SVOBODA / uprava / DOMICIL 3 

ŠL PARK TIVOLI  / uprava / DOMICIL 10 

ŠL TABOR 69 / uprava / DOMICIL 1 

ŠL VESLAŠKI CENTER LJUBLJANICA / uprava / DOMICIL 1 

 

 

Številka:  

Datum:   

 

 

 

 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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Obrazložitev 

predloga Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2015 

 

I. Pravni temelj 

Pravna temelja za sprejem predloga Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2015 

(v nadaljnjem besedilu: LPŠ) sta: 

- 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, 

- 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  

Področje zajema dejavnosti Oddelka za šport, ki omogoča strokovno in finančno podporo za  razvoj 

športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim 

pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del 

dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem 

prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne 

programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za 

šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa. 

 

IV. Poglavitne rešitve 

Poglavitna rešitev za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa: 

- interesni športni programi po pouku za šoloobvezne otroke se bodo v partnerstvu med šolami 

in izvajalci LPŠ izvajali z namenom, da se otrokom omogoči 2 uri tedensko brezplačne vadbe 

v programih športnih društev v vsaj dveh različnih športnih panogah. Na ta način se skuša 

zagotoviti dostopnost in pestrost programa do 17. ure, saj se lahko učenci vključijo v več 

različnih brezplačnih vadb različnih izvajalcev v različnih športnih panogah. 

Poglavitni rešitvi za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov: 

- prednostne športne panoge bodo imele prednost pri sofinanciranju programov kakovostnega in 

vrhunskega športa, 

- največji poudarek bomo dali programom športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport. To bomo dosegli tudi z izvajanjem programa »Mestne panožne 

športne šole«, kjer bomo sofinancirali stroške dela 100 trenerjev, ki delajo v programih 

kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine. Število trenerjev se bo v primerjavi z letom 

2014 povečalo za 4. 

 

Zveze športnih društev, kot krovne športne organizacije ljubljanskih športnih društev, smo pozvali k 

posredovanju predlogov za morebitne spremembe in dopolnitve LPŠ. Prejeli smo  predloge s strani 3 

športnih zvez (Športna zveza Ljubljane, Športna zveza Univerze v Ljubljani, Zveza športnih društev 

Krim) in 10 športnih društev (Trim hokej klub, ŽKD Ježica, ŠD Polje, Jadralni klub MIPC, SK 

Olimpija, Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko, ŠD Ilužn, Badminton klub Ljubljana, Karate 



 

 21 

klub Olimpija Ljubljana in SK Brdo). Na podlagi prejetih predlogov so bile upoštevane naslednje 

dopolnitve: 

- dopolni se glavne izvedbene cilje za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa, 

- poveča se obseg sredstev za programe predšolski otrok, 

- poveča se obseg sredstev za programe medfakultetnih tekmovanj, 

- poveča se obseg sredstev za program razgibajmo Ljubljano, 

- sofinancira se uporaba prostora za športno rekreativne programe za športna društva, ki izvajajo 

programe na lastnih objektih, 

- med velike rekreativne prireditve se umesti Tek na grad in Mednarodno karate tekmovanje 

Ljubljana open. 

Nekaterih predlogov ni bilo potrebno obravnavati, saj so vsebine že sestavni del LPŠ.  

 

V. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 
MOL v letu 2015 za LPŠ zagotovi 17.547.020 eurov sredstev.  

 

Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo se zagotovi 9.814.763 eurov 

sredstev, od tega za tekoče transferje v javne zavode 4.400.000 eurov. 

 

Za programe športa se zagotovi 7.716.390 eurov, od tega se bodo programi športa financirali 

neposredno iz proračuna v višini 243.973 eurov, za tekoče transferje izvajalcem LPŠ je namenjeno 

7.297.417 eurov, za tekoče transferje v javne zavode pa 175.000 eurov. 
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Marko Lebar   
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