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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), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–

2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 

– uradno prečiščeno besedilo)  je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …… seji ………………. 

sprejel 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2017 

 

1. UVOD 

 

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 za 

obdobje 2014–2023 (v nadaljnjem besedilu: NP) za leto 2017 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem 

besedilu: MOL) določi s tem Letnim programom športa v MOL za leto 2017 (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. 

 

LPŠ bo prispeval k uresničevanju strateškega cilja »Trajnostne urbane strategije Mestne občine 

Ljubljana 2014 -2020«, ki jo je Mestni svet sprejel januarja 2016. Trajnostna urbana strategija MOL 

opredeljuje, da bo na področju športa do leta 2050 vsak prebivalec MOL športno aktiven vsaj 2-krat 

tedensko.  

 

Prav tako bo LPŠ prispeval k uresničevanju strateških ciljev »Trajnostne urbane strategije Mestne 

občine Ljubljana 2014 - 2020« na področju športa do 2020: 

 Povečati število zgrajenih in obnovljenih športnih objektov ter zunanjih športnih površin po 

načelih trajnostnega razvoja 

 Povečati število trajnostnih športnih organizacij in športnih prireditev 

 Vse športne prireditve bodo sledile politiki nič odpadkov 

MOL v letu 2017 za izvedbo LPŠ zagotovi 14.474.210 eurov sredstev.  

 

Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo se zagotovi 6.863.532 eurov 

sredstev, od tega za tekoče transferje v javne zavode 4.990.203 eurov. 

 

Za programe športa se zagotovi 7.610.678 eurov, od tega se bodo programi športa financirali 

neposredno iz proračuna v višini 365.173 eurov, za tekoče transferje izvajalcem LPŠ je namenjeno 

7.075.505 eurov, za tekoče transferje v javne zavode pa 170.000 eurov. 

 

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

2. PODROČJE MNOŽIČNEGA ŠPORTA 

2.1. Smernice na področju množičnega športa 

 

Na področju množičnega športa želimo spodbujati izvedbo programov z več pestre in kakovostnejše 

gibalno športne ponudbe v različnih športih na športnih objektih v lasti MOL oziroma objektih v 

javno zasebnem partnerstvu, še posebej pa v naravi. Poleg tega želimo dati poudarek kvalitetnim 

projektom, ki zagotavljajo trajnost do ljudi in do okolja. 

 
































