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ZADEVA: Mnenje Športne zveze Ljubljane k Letnemu programu športa Mestne  

      občine Ljubljana za leto 2023 
 
 
Predlog osnutka Letnega programa športa Mestne občine Ljubljana za leto 2023 je v 
četrtek, 9. marca 2023 na svoji 16. redni seji obravnaval Izvršni odbor Športne zveze 
Ljubljane. Predhodno sta ga obravnavala tudi Strokovni svet športa za vse in Strokovni 
svet za vrhunski šport pri Športni zvezi Ljubljane. 
 
Izvršni odbor Športne zveze Ljubljane je na podlagi obravnave osnutka predloga 
sprejel naslednji sklep: 
 
Izvršni odbor ŠZL podaja k predlogu Letnega programa športa za leto 2023 
pozitivno mnenje s pridržkom. 
 
Ta pridržek je vezan na nekonsistentnost oz. neskladnost osnutka Letnega programa 
športa za leto 2023 z veljavno Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do leta 2028. 
Program je neambiciozen, saj ne zagotavlja niti tolikšno rast sredstev, da bi pokril dvig 
inflacije. V bistvu to pomeni, da je realno sredstev manj, kot lansko leto. Prej navedena 
nekonsistentnost oz. neskladnost še posebej izstopa na področju športne rekreacije, 
na področju športa invalidov, na področju programov delovanja Športne zveze 
Ljubljane in drugih ljubljanskih športnih zvez in časovnice vseh izvedenih postopkov v 
zvezi z razpisom za področje športa v Mestni občini Ljubljane za leto 2023. 
 
Ocenjujemo tudi, da je sprejemanje letnega programa športa samo za eno leto in ne 
za tri, kot je bilo za leta 2020, 2021 in 2022, korak nazaj.  
 
Obrazložitev po posameznih področjih 
 

1. Športna rekreacija: na tem področju je okvirni letni obseg sofinanciranja 
projektov, sprejet in zapisan v veljavni strategij, na področju športne rekreacije 
1.500.000,00 eurov. Iz letošnjega letnega programa športa je razvidno, da je 
neposrednih sredstev za izvedbo teh programov v letu 2023 195.400,00 eurov. 
Tudi, če bi dodatno upoštevali prostor oz. število dodeljenih ur uporabe športnih 
objektov za izvajanje različnih programov športne rekreacije, je na tem področju 
znatno odstopanje od zapisanega, določenega in sprejetega v strategiji. Prav 
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tako je na tem področju v strategiji izpostavljen projekt Razgibajmo Ljubljano, 
kot projekt, ki se bo izvajal na področju animacije in športnih prireditev. V letošnji 
letni program športa pa kljub določilom strategije ni vključen, kar je po naši oceni 
narobe in škodljivo, saj s tem ukinjamo že uveljavljen in prepoznaven program, 
ki je v letih pred korono dosegal zelo dobre rezultate in učinke. 

 
2. Šport invalidov: na tem področju je okvirno obseg sofinanciranja projektov, ki 

je sprejet in zapisan v strategiji 200.000,00 eurov. V letnem programu športa je 
za to področje namenjenih 125.000 eurov, kar je skoraj 50% manj, kot določa 
strategija. 
 

3. Delovanje zvez športnih društev: Iz osnutka letnega programa športa za leto 
2023 je razvidno, da je v letu 2023 za to področje namenjenih 66.000,00 eurov. 
Glede na lansko leto, ko je bilo v proračunu predvidenih 144.000,00 eurov, to 
predstavlja zgolj slabih 46%. To je preveliko zmanjšanje, da ne bi imelo 
škodljivih posledic na delovanje športnih zvez in zanj ne obstajajo utemeljeni 
razlogi! 
 
Tudi v veljavni strategiji je zapisano, da je okvirni znesek za programe delovanja 
Športne zveze Ljubljane in drugih ljubljanskih športnih zvez 300.000,00 eurov 
in letošnja sredstva predstavljajo le 20%. Najbrž so številke zgovorne same 
zase! Dodaten problem, poleg tega, da je trend popolnoma nasproten 
zapisanemu, je v tem, da takšna usmeritev nima ustrezne podlage niti v 
verodostojni analizi, niti v kakšnih drugih podatkih. 
 

4. Terminsko neskladje izvedbe postopkov razpisa: v veljavni sprejeti strategiji 
je zapisan okvirni rokovnik vseh postopkov razpisa znotraj posameznega leta. 
Med drugim ta določa, da se letni program športa za prihodnje leto sprejema v 
mesecu septembru, oktobra meseca se objavi razpis za izbor izvajalcev za 
prihodnje leto, februarja meseca se zaključi izbor izvajalcev letnega programa 
športa za tekoče leto in temu sledi podpis pogodb za tekoče leto. Tako se lahko 
sredstva črpajo že v mesecu februarju oz. marcu posameznega koledarskega 
leta. Za leto 2023 se sprejema letni program športa v marcu mesecu, kar 
je 6 mesecev pozneje, kot do določa veljavna strategija, prav tako bo s 
takšnim zamikom objavljen razpis za leto 2023. V strategiji, ki smo jo skupaj 
pripravljali, smo takšno časovnico postopkov določili z namenom, da bodo 
izvajalci športnih programov v Mestni občini Ljubljana prejeli sredstva že v 
začetku tekočega leta. S tem jim bo znatno olajšano delovanje. V letu 2023 
bodo ta sredstva, zaradi neupoštevanja določil oz. izhodišč strategije, prejeli 
veliko pozneje. 

  



Mestni občini Ljubljana predlagamo: 
 

- da se pred sprejetjem Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za 
leto 2023 ta neskladja na teh področjih vsaj delno popravijo oz. odpravijo 

- da se na področju »Organiziranosti v športu – podpodročje delovanje športnih 
zvez« sredstva iz sedaj predvidenih 66.000 eurov zvišajo vsaj na realizacijo na 
tem področju v letu 2022  

- pri naslednjem razpisu se dosledno upošteva sprejeta časovnica v veljavni 
strategiji 

- pri pripravi naslednjega razpisa prouči možnost ponovne uveljavitve večletnega 
LPŠ 

- da na področju animacijskih programov športa otrok po pouku (program 
1.2.5.5.) ni pogoj brezplačnost programa. Samo tako se bo ta program tudi v 
prihodnje lahko izvajal kakovostno, strokovno in skozi celo leto.    

- v bodoče se že v fazo priprave osnutka letnega programa športa za posamezno 
koledarsko leto vključi tudi organizirana civilna športna zveza. Zadnjih nekaj let 
namreč temu ni bilo tako. Glede na to, da smo skupaj pripravljali in sprejeli 
Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do leta 2028, je prav, da skupaj 
oblikujemo tudi izhodišča za letni program športa v posameznem koledarskem 
letu. Nedopustno je, da Oddelek za šport oz. posamezniki v njem sami določajo, 
dodajajo in ukinjajo sofinancirane programe v posameznem koledarskem letu 
in ne upoštevajo nekaterih določil veljavne strategije, ki jo je poleg Športne 
zveze Ljubljane, sprejel tudi Mestni svet Mestne občine Ljubljana.  

  
Prav tako predlagamo, da se glede izvajanja programov v prihodnje na področju športa  
do konca meseca maja v Ljubljani opravi širša razprava, v kateri bi sodelovali 
predstavniki Športne zveze Ljubljane in Mestne občine Ljubljana. Športna zveza 
Ljubljane je reprezentativna osrednja športna zveza v Ljubljani in predstavlja ter 
zastopa večino športnih društev in klubov, ki redno kandidirajo na razpis Mestne občine 
Ljubljana. Ima svoje strokovne organe, v katere so vključeni strokovnjaki in športni 
delavci iz različnih področij športa in športnih panog. Na IO ŠZL smo sprejeli sklep, da 
oblikujemo delovno skupino, ki bo na osnovi dejstev in z argumenti pripravila predloge  
da s sredstvi, ki jih Mestna občina Ljubljana namenja ljubljanskemu športu, dosežemo 
še boljše rezultate, kot sedaj.  
 
Zavedamo se, da Mestna občina Ljubljana namenja veliko sredstev za ljubljanski šport. 
Smo pa tudi prepričani, da lahko s skupnim dialogom in boljšim sodelovanjem 
pripomoremo k razvoja športa v Ljubljani in s tem tudi lažje doseganje strateških ciljev, 
zapisanih v strategiji, ki smo jo skupaj sprejeli. 
  



Na koncu bi radi še enkrat izpostavili časovnico vseh postopkov potrebnih za izvedbo 
razpisa na področju športa za leto 2023. Športna društva in klubi ter drugi izvajalci 
športnih programov delujejo v javnem interesu. Za to delovanje si zaslužijo tudi 
sofinanciranje svojih programov. Zelo pomembno je, da je to sofinanciranje 
pravočasno, saj bo samo tako zagotovljeno stabilno delovanje vseh športnih 
organizacij v Mestni občini Ljubljana, ki delujejo v javnem interesu in delujejo v dobro 
občank in občanov v Ljubljani. Tega se zelo dobro zavedajo na drugih področjih znotraj 
Mestne občine Ljubljana. Pri tem izpostavljamo, da so bili vsi razpisi za izvedbo 
projektov na področju kulture, socialnih programov in programov mladinskega sektorja 
v Mestni občini Ljubljana za leto 2023 izvedeni že oktobra 2022. 
 

 
 

Športni pozdrav! 
 

 
Športna zveze Ljubljane 

predsednik 

mag. Janez Sodržnik 
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Datum:  15. marec 2023 

 
Zadeva:  MNENJE K LETNEMU PROGRAMU ŠPORTA V MOL ZA LETO 

2023 

 
Spoštovani! 

 

Na podlagi prejetega predloga letnega programa športa v MOL za leto 2023, vam iz strani Športne zveze 

Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠZUL) v nadaljevanju prilagamo predloge sprememb: 

 

1. V delu, ki opredeljuje kdo je upravičen do stroškov sofinanciranja kot trener. Na zvezi dajemo 

velik poudarek na športno udejstvovanje ter redno izpolnjevanje študijskih obveznosti. Pri tem 

ne želimo ogroziti študentovih pravic. Bojimo se, da omejitev, ki smo jo zaznali  v prejetem 

predlogu Letnega programa športa MOL povzroča ravno to, omejuje pravice študentov, saj z 

odprtjem tako imenovanega s.p.-ja oziroma samostojnega podjetnika, izgubijo vse študentske 

bonitete, ki jih država ponuja (študentsko delo, subvencionirana študentska prehrana, plačano 

obvezno in dopolnilno zavarovanje do 26. leta starosti, ipd.) V LPŠ MOL bo do sofinanciranja 

upravičena le oseba, ki bo na trgu samostojno opravljala pridobitno dejavnost (s.p.). Žal je slika 

v športu v Ljubljani takšna, da brez pomoči študentov športnikov, ki so hkrati študenti članic 

Univerze v Ljubljani, in ki si želijo med in po študiju delovati kot trener, treningov ni možno 

izvajati, saj beležimo ogromen deficit na področju certificiranih in usposobljenih trenerjev. Vse 

to lahko posledično pripelje tudi do ukinitve posameznih tekmovalnih selekcij, zato Športna 

zveza Univerze v Ljubljani predlaga rešitev, da se doda izjema, ki študentom omogoča 

podlago za izplačilo preko štipendijske pogodbe, tako pa bodo lahko še naprej koristili 

vse bonitete študentskega obdobja. 

2. Prav tako je problem tudi pri usposabljanju košarkarskih trenerjev SD2 za študente. Letos je bil 

zunaj razpis omenjenega usposabljanja prvič po koledarskem letu 2018, zato podajamo predlog, 



            

 

da bi zadostovala usposobljenost SD1 ali pa vsaj SD1 pod pogojem, da je oseba trenutno v 

postopku pridobivanja  usposobljenosti trenerja SD2. 

3. Za segment Obštudijske športne dejavnosti za področje a) Tekmovanja študentov fakultet 

Univerze v Ljubljani, predlagamo zvišanje razpoložljivih sredstev iz trenutno 5.000,00€ na 

15.000,00€, saj smo v aktualni tekmovalni študijski sezoni prvotno trem univerzitetnim ligaških 

tekmovanjem (dvoranski nogomet, košarka in odbojka), dodali še univerzitetno ligo v košarki 3x3 

in tradicionalen projekt zveze Dan študentskega športa, v sklopu katerega se vsako leto izvedejo 

panožna enodnevna univerzitetna prvenstva v orientacijskem teku, malem nogometu na prostem, 

namiznem nogometu, pikadu, bowlingu, kartingu in odbojki na mivki. 

4. Za segment Obštudijske športne dejavnosti za področje a) Tekmovanja študentov fakultet 

Univerze v Ljubljani, predlagamo odstranitev dikcije pogoja obvezne priloge podpisanega 

soglasja rektorja Univerze v Ljubljani za izvedbo tovrstnih aktivnosti ob prijavi na razpis 

LPŠ MOL 2023, saj smo v največjem univerzitetnem slovenskem središču edina pravna oseba, 

ki smo zadolženi za pripravo in izvedbo programov ter aktivnosti univerzitetnega tekmovalnega 

športa za študente Univerze v Ljubljani.  

 
Za zaključek bi radi izpostavili, da z Oddelkom za šport Mestne občine Ljubljana korektno sodelujemo 

že vrsto let. Ob tej priložnosti bi vas radi obvestili, da v imenu ŠZUL, podajamo POZITIVNO mnenje 

na predlog Letnega programa športa v MOL za leto 2023. 

 
V upanju, da bodo naši predlogi uslišani, vas lepo pozdravljamo. 
 

S Spoštovanjem! 

 
 

                                                                                prof. dr. Igor Lukšič 
predsednik Športne zveze Univerze v Ljubljani 

 

 
 

                                                                                        mag. Rok Petrič 
generalni sekretar Športne zveze Univerze v Ljubljani 

 

 
 
  


