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Zadeva:Natančna določitev lokacij, prostorov, ur in terminov izvajanj športnih programov 

za otroke in mladino v MOL 

 

V skladu s 97. Členom poslovnika MS MOL podajam županu MOL naslednjo svetniško pobudo 

in prosim za pisni odgovor. 

 

Predlagam, da MOL v Pogodbi o sofinanciranju izvajanja LPŠ  poleg lokacije, prostora in 

obsega ur (npr. 40 ur), natančno opredeli še dovoljen termin za izvedbo programa za vsak 

specifičen program posebej (npr. 17:00 – 20:00). Pri določitvi termina za izvedbo programa naj 

MOL v kar največji možni meri zasleduje specifične potrebe izvajanja programa za posamezne 

starostne kategorije.  

 

Izvajalci programov se namreč prepogosto soočajo z dejstvom, da jim upravljavci objektov ne 

omogočijo izvedbe programov v pogodbi navedenih lokacijah, prostorih, urah in terminih. V 

posameznih primerih posamezni upravljavci dajejo prednost komercialnim najemnikom 

prostorov, upravičencem do uporabe prostorov iz naslova izvajanja LPŠ pa ne dodelijo v 

pogodbi opredeljenih lokacij, prostorov in obsega ur. Če pa že, pa so mnogokrat dodeljeni 

termini za izvedbo programov tako neprimerni, da jih izvajalci programov zaradi neprimernosti 

ne morejo koristiti(npr. termin za izvajanje programa za učence 2.-4. razreda od 21:00 do 21:45). 

 

Predlagam, da MOL, skladno s sprejeto strategijo športa MOL, kjer se skladu z zakonodajo pri 

izvajanju interesnih športnih programov  vključujejo športna društva in njihove zveze. Športni 

prostor, ki je v upravljanju vrtcev in šol, pa se v popoldanskem času prednostno namenja 

programom športa otrok in mladine,  vse upravljavce prostorov zaveže, da bodo pri dodelitvi 

lokacij, prostorov, ur in terminov dosledno spoštovali prav vse v pogodbi navedene lokacije, 

prostore, ure in termine, za vsak specifičen program posebej. 

 

Obrazložitev: 

Športna društva, ki delujejo v javnem interesu, so financirana s strani MOL (zavod za šport 

Ljubljana), v obliki plačevanja najemnin prostorov – telovadnic v Osnovnih šolah katerih 

ustanoviteljica je MOL. V letošnjem  šolskem letu pa so nekatera društva naletela na težavo, saj 

so jim ravnatelji dodelili termine, ki so neustrezni za izvajanje dejavnosti društev. Termine, 

kateri bi bili najbolj primerni za društva, pa so dodelili komercialnim ponudnikom.  

Glede na to, da er so taka ravnanja v neskladju s strategijo izvajanja športa v Ljubljani 

predlagam, da  upravljavci prostorov dodelijo uporabo le teh skladno s pogodbami o 

sofinanciranju LPŠ. 
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