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PREDLOG 

 

 

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 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 2019 

 

1. UVOD 
 

V skladu in na podlagi 13. člena Zakona o športu se izvajanje Resolucije o Nacionalnem programu 

športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (v nadaljnjem besedilu: NP) za leto 2019 v 

Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) določi s tem Letnim programom športa v MOL 

za leto 2019 (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. 

Pri pripravi LPŠ so bile upoštevane tudi vsebine iz Strategije športa v Mestni občini Ljubljana do 

2028.  

 

MOL v letu 2019, skladno s proračunom, za izvedbo LPŠ zagotovi 12.319.317 eurov sredstev.  

 

Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo se zagotovi 5.143.693 eurov 

sredstev, od tega za vzdrževanje in obratovanje objektov v upravljanju Javnega zavoda Šport 

Ljubljana in osnovnih šol 3.797.981 eurov ter za investicije in investicijsko vzdrževanje 1.345.712 

eurov. 

 

Za programe športa se zagotovi 7.175.624 eurov, od tega se bodo programi športa financirali 

neposredno iz proračuna v višini 367.087 eurov, za tekoče transferje izvajalcem LPŠ je namenjeno 

6.687.538 eurov, za tekoče transferje v javne zavode pa 121.000 eurov. 

 

Sredstva na posameznih proračunskih postavkah se razporedijo po področjih in programih letnega 

programa športa na podlagi vrednosti točke posameznega programa znotraj proračunske postavke 

MOL. Število točk, ki pripada posameznemu programu ali podprogramu, je navedeno pri posameznih 

programih ali podprogramih. Kolikor pride do sprememb veljavnega proračuna MOL za leto 2019, se 

vrednost točke izračuna na podlagi višine sredstev v proračunu na posamezni proračunski postavki. 
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Izvajalci LPŠ bodo izbrani na podlagi javnega razpisa. V primeru, da se ugotovi navajanje lažnih 

podatkov v vlogi, nenamenska ter negospodarna raba sredstev oziroma kršenje pogodbenih določil, 

izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa športa v MOL za leto 2020. 
 

 

2. PODROČJE ŠPORTA ZA VSE  
 

Cilji na področju športa za vse: 

 povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2-krat tedensko ukvarjajo z 

gibalno športno aktivnostjo, na 75 odstotkov prebivalcev do leta 2028, 

 povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oziroma 

tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega 

športa, za 5 odstotkov letno, 

 vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje 

kakovosti ukvarjanja s športom, 

 ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko 

kakovostni, in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in 

mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe, 

 izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe 

tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa, 

 omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj 

kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje, 

 povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne 

strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno, 

 povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 

odstotkov. 

 

Strategije na področju športa za vse: 

 spodbujati izvedbo celoletnih programov, ki ponujajo pestro in kakovostno gibalno športno 

ponudbo v različnih športih in zagotavljajo trajnost do ljudi in do okolja, 

 v predšolskem obdobju, v vrtcih, spodbujati le tiste gibalne športne programe, ki jih vrtci sami ne 

morejo organizirati (kros, drsanje, …), 

 spodbujati animacijske programe po pouku za otroke in mlade, ki niso vključeni v tekmovalni 

šport s pestro in kakovostno športno ponudbo v različnih športih. Ponuditi celoletne programe na 

vsaki šoli ter v okviru tega uvesti sistem za socialno izključene otroke, prekomerno prehranjene 

otroke, gibalno manj kompetentne otroke, s katerimi bodo imeli ti otroci dostop do brezplačne 

športne vadbe v klubih in društvih, ki jih sofinancira MOL, 

 posamezne športne panoge spodbuditi k pripravi strategije razvoja za svojo panogo, v kateri bo 

jasno definiran način prehoda otrok iz programov prostočasne športne vzgoje v programe 

tekmovalnega športa in kasneje vrhunskega športa. MOL pripravi kriterije, po katerih morajo biti 

ti programi pripravljeni, 

 v šolskih športnih tekmovanjih spodbujati udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni 

panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne 

športne zveze, z namenom pridobiti novo, pozitivno izkušnjo v športnem tekmovanju,  

 na otokih športa za vse v vsaki četrtni skupnosti vsaj enkrat tedensko zagotoviti strokovno vodeno 

vadbo s svetovanjem z namenom animacije odraslih, da se gibalno športno udejstvujejo vsaj 

dvakrat tedensko, 

 spodbujati tiste celoletne programe športne rekreacije odraslih in starejših, ki izkazujejo pozitivni 

učinek na zdravje in počutje udeležencev, 

 v sodelovanju s klubi in društvi, ki izvajajo programe športne rekreacije, pripraviti animacijske 

programe, ki bodo k športni vadbi spodbujali do sedaj športno neaktivne prebivalce MOL, 

 izvesti vsaj en množični športno rekreativni dogodek mesečno in skupaj najmanj 30 množičnih 

športno rekreativnih dogodkov letno, 
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 standardizirati urbano športno opremo na otokih športa za vse (zunanji fitnes, trim naprave, ulična 

vadba, športna igrišča) v naseljih in v naravi, 

  vzpostaviti športno rekreativno ponudbo na enem mestu pod znamko »Ljubljana je šport«. 

 

 

 

Uresničevanje strategij na področju športa za vse: 

 

 

  

Strategije / Ukrepi Projekti/Programi 

Okvirno 

predvidena 

sredstva za 

izvedbo LPŠ 

2019 v eurih 

Odstotek 

Prostočasna športna 

vzgoja otrok, 

mladine in 

študentov 

 Koordinacija in izvajanje nacionalnih športnih 

programov Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Šolska 

športna tekmovanja, Naučimo se plavati, Hura prosti 

čas in drugi. 

 Celoletni programi športa po pouku za šoloobvezne 

otroke. 

 Celoletni programi »Šport je igra« za šoloobvezne 

otroke. 

 Šolski športni krožki.  

 Animacijski projekti za otroke in mladino (kot npr. 

program Gremo na kolo). 

 Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke in 

mladino. 

 Naučimo se plavati. 

 Tekmovanja  in animacijski programi za študente 

Univerze v Ljubljani. 

1.111.400 55 

Športna rekreacija  Programi animacije za odrasle v okviru projekta 

Razgibajmo Ljubljano. 

 Vodeni celoletni programi vadbe za starejše. 

 Programi medresorskega sodelovanja med športom in 

socialo, kulturo, zdravjem, mladino, izobraževanjem in 

turizmom ter drugimi področji v okviru mednarodne 

iniciative Global Active City. 

141.000 
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Šport invalidov  Programi športnih društev, ki delujejo za invalide. 10.000 1 

Delovanje zvez 

športnih društev 
 Programi delovanja Športne zveze Ljubljana in drugih 

športnih zvez v MOL. 

182.000 9 

Velike in druge 

športno rekreativne 

prireditve 

 Program trojčka rekreativnih prireditev: Ljubljanski 

maraton, Pohod ob žici, Maraton Franja. 

 Drugi programi v okviru projekta Razgibajmo 

Ljubljano. 

 Evropske športne igre zaposlenih v Ljubljani. 

552.000 26 

Skupaj  1.996.400  
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OTROCI, MLADINA IN ŠTUDENTJE 
 

Na teh programih želimo vsem otrokom, mladini in študentom ponuditi čim več kvalitetnih in cenovno 

dostopnih dejavnosti, ki bodo omogočali pridobivanje čim več različnih gibalnih izkušenj in 

seznanitev z različnimi športnimi panogami. V ospredju je gibanje za zdravje in zabavo zlasti v naravi 

in ne selekcioniran trenažni proces s športnimi tekmovanji. Edina tekmovanja, ki se izvajajo v tem 

sklopu letnega programa športa, so šolska športna tekmovanja, ki imajo namen pridobivanja novih, 

pozitivnih izkušenj v športnem tekmovanju otrok, mladine in študentov, ki v posamezni športni panogi 

niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze. 

 

Programi in podprogrami, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje, število točk in okvirna višina 

sofinanciranja: 

 

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

 

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok: 

a) Mali sonček – 23.700 eurov / 23 točk. 

 

Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok: 

a) Športne dejavnosti po pouku za šoloobvezne otroke do 17. ure (do 30. 6. 2019) – 290.000 eurov / 

290 točk, 

b) Šolski športni krožki – 118.000 eurov / 118 točk, 

c) Šport je igra – 165.000 euro / 165 točk,  

č)   Gremo na kolo:  

 Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na osnovnih šolah – 15.000 eurov / 15 točk, 

 Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva na osnovnih šolah – 15.000 eurov / 15 točk, 

 Animacijske dejavnosti gorskega kolesarjenja v Koloparku, Bike parku Podutik in BMX 

Savsko naselje – 15.000 eurov / 15 točk, 

d) Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke – 80.700 eurov / 80 točk, 

e) Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 

šport za otroke do 12. let – dodelitev uporabe prostora. 

 

Prostočasna športna vzgoja mladine: 

a) Šolska športna tekmovanja za mladino – 17.000 eurov / 17 točk, 

b) Animacijske dejavnosti športa mladine – 15.000 eurov / 15 točk. 

 

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami: 

a) Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami – 8.000 eurov / 8 točk. 

 

Obštudijska športna dejavnost: 

a) Tekmovanja  študentov fakultet Univerze v Ljubljani – 10.000 eurov / 10 točk. 

 

 

ODRASLI 

 

Programi in podprogrami, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje, število točk in okvirna višina 

sofinanciranja: 

 

Športna rekreacija: 

a) Športna rekreacija v okviru programa Razgibajmo Ljubljano: Ligaška tekmovanja, Brezplačne 

akcije, Brezplačna vadba in Promocijski program – animacijski dnevi – 108.000 eurov / 108 točk, 

b) Dejavnosti množičnega športa invalidov – 10.000 eurov / 10 točk. 
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Šport starejših: 

a) Strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše od 65 let – dodelitev brezplačne uporabe 

prostora, 

b) Vodeni celoletni programi vadbe za starejše v parkih in naseljih – 12.000 eurov / 12 točk. 

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA IN PRIREDITVE ZA VSE 

 

Športne prireditve in promocija športa 

 

Velike športno rekreativne prireditve, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje, in okvirna višina 

sofinanciranja: 

a) Tradicionalni program:  

 Ljubljanskega maratona – 200.000 eurov / 200 točk, 

 Pohoda – 150.000 eurov / 150 točk, 

 Maratona Franja – 180.000 eurov 180 točk,  

b) Razgibajmo Ljubljano – Rekreativne prireditve v MOL – 22.000 eurov / 22 točk. 

 

3. PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA 

 

Cilji na področju tekmovalnega športa: 

 povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v 

kadetskih in mladinskih kategorijah, 

 povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov, 

 v športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oziroma svetovnih 

tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo omogočili uvrstitev ekip med top 4, 

 ohraniti 20 odstotni delež športnikov MOL v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja 

Slovenije, 

 na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, 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 izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno. 

 

Strategije na področju tekmovalnega športa: 

 športne klube v posameznih športnih panogah spodbuditi k izdelavi strategije razvoja športne 

panoge na področju tekmovalnega športa, 

 v članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo 

omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu, 

 ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih 

pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj, 

 zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL, 

 v trajnostnih programih spodbujati kompetenten strokovni kader z ustrezno usposobljenostjo 

oziroma izobrazbo za vse skupine registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih 

sistemih športov, 

 v trajnostnih programih spodbujati strokovne delavce z ustrezno izobrazbo in kompetencami, ki 

bodo izvajali dejavnosti za mlade športnike v dejavnostih mestnih panožnih športnih šol, 

 spodbujati programe priprav perspektivnih športnikov za nastope na velikih evropskih in 

svetovnih tekmovanjih, olimpijskih igrah oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem 

mednarodnih športnih zvez oziroma združenj. 
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Uresničevanje strategij na področju tekmovalnega športa 

 

Strategije/Ukrepi Projekti/Programi 

Okvirno 

predvidena 

sredstva za 

izvedbo LPŠ 

2019 v eurih 

Odstotek 

Športna vzgoja 

otrok in mladine, 

usmerjenih v 

kakovostni in 

vrhunski šport 

 Programi vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih 

sistemov za otroke in mladino, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport, starejše od 12 let. 

 Programi mestnih panožnih športnih šol, v katerih so 

vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in 

vrhunski šport, starejši od 12 let. 

 Programi podpore za mladino, usmerjeno v 

kakovostni in vrhunski šport (strokovni panožni 

koordinatorji, preventiva, kurativa…). 

2.924.100 

 

 

62 

Kakovostni in 

vrhunski šport 
 Programi vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih 

sistemov kakovostnega športa. 

 Programi vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih 

sistemov za mlade člane. 

 Programi vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih 

sistemov vrhunskega športa. 

 Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov. 

 Trajnostni programi vrhunskega športa invalidov. 

 Programi podpore vrhunskemu športu (strokovni 

panožni koordinatorji, preventiva, kurativa…). 

 Športnik leta Ljubljane. 

 Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih 

sistemov kakovostnega športa veteranov -  dodelitev 

uporabe prostora. 

539.000 11 

Velika in druga 

mednarodna 

tekmovanja in 

prireditve ter 

mednarodna 

dejavnost 

 Programi velikih in drugih mednarodnih tekmovanj v 

olimpijskih športih.  

 Udeležba in izvedba Turnirja 4 mest (Ljubljana, 

Budimpešta, Bratislava, Zagreb). 

159.000 3 

Evropska ligaška 

tekmovanja in 

svetovni pokali 

 Programi priprav in nastopov v evropskih ligaških 

tekmovanjih oziroma drugih velikih ligaških 

tekmovanjih pod okriljem mednarodne športne zveze 

oziroma združenja. 

 Programi priprav in nastopov v svetovnih pokalih 

oziroma drugih velikih mednarodnih tekmovanjih 

pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma 

združenja.  

1.124.000 24 

Skupaj  4.746.100  

 

  



 

 8 

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, USMERJENIH V 

KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 
 

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

 

Podprogrami, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje, število točk in okvirna višina 

sofinanciranja: 

a) Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport – 1.000.000 eurov / 1.000 točk (od tega okvirno za individualne 

športne panoge 550.000 eurov in za kolektivne športne panoge 450.000 eurov),  

b) Mestne panožne športne šole, v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in 

vrhunski šport 1.900.000 eurov / 1.900 točk. 

 

KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT ODRASLIH 

 

Kakovostni šport 
 

Dejavnosti kakovostnega športa morajo zagotavljati uresničevanje trajnostnega vidika športa tako, da 

omogoča mladim po dopolnjenem 18 letu, ob prehodu iz mladinske v člansko kategorijo, da ostanejo v 

kakovostnem športu. Sofinancirane bodo tiste dejavnosti, ki bodo vključevale mlade člane 

(polnoletnih športnikov, ki po prestopu iz mladinskih kategorij nastopajo v članskih kategorijah). 

 

Podprogrami, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje, število točk in okvirna višina 

sofinanciranja: 

a) Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa – 140.000 

eurov (od tega okvirno za individualne športne panoge 75.000 eurov in za kolektivne športne 

panoge 65.000 eurov) / 140 točk, 

b) Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane (polnoletni 

športniki, ki prestopijo iz mladinskih v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov) – 140.000 

eurov / 140 točk, 

c)   Športnik leta Ljubljane – 4.000 eurov / 4 točke, 

č)   Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa veteranov –   

      dodelitev uporabe prostora. 

 

Vrhunski šport 
 

Dejavnosti vrhunskega športa, kot najvišja stopnja, morajo omogočati pogoje vsem tistim športnikom 

in ekipam, ki kažejo potencial za doseganje vrhunskih rezultatov in osvajanje odličij na največjih 

mednarodnih tekmovanjih in prireditvah.  

 

Sofinancira se lahko projekte tistih olimpijskih športov, ki imajo kategorizirane športnike po 

kategorizaciji OKS-ZŠZ, ustrezne strokovne kadre, izvajajo dejavnosti v vseh starostnih kategorijah 

uradnega tekmovalnega sistema. Sofinancirane bodo tiste ciljne dejavnosti, v katere so vključeni 

športniki mednarodnega in svetovnega razreda iz večine klubov znotraj posamezne športne panoge in 

bodo prepoznani kot dolgoročni, visoko kvalitetni in bodo v izvedbo vključevali tim strokovnjakov iz 

različnih področij. 

 

Podprogrami, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje, število točk in okvirna višina 

sofinanciranja: 

a) Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa – 100.000 eurov 

(od tega okvirno za individualne športne panoge 55.000 eurov in za kolektivne športne panoge 

45.000 eurov) / 100 točk, 

b) Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov  – 150.000 eurov / 150 točk, 

c) Trajnostne dejavnosti vrhunskega športa invalidov – 5.000 eurov / 5 točk. 
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ŠPORTNA TEKMOVANJA IN PRIREDITVE ZA VSE 
 

Športne prireditve in promocija športa 
 

Na področju velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev želimo omogočiti sodelovanje klubov MOL 

na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih 

zvez oziroma združenj ter zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v 

Ljubljani. Pri pripravi in izvajanju velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev  je pomemben vidik 

upoštevanje načel trajnostnega razvoja, zato se le te morajo izvajati skladno s Priročnikom za 

organizacijo trajnostnih dogodkov. 

 

Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, s katerimi bomo uresničevali zastavljene 

cilje, in okvirna višina sofinanciranja 

 

a) Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve – 159.000 eurov / 159 točk: 

 Evropsko prvenstvo v odbojki – dodelitev uporabe prostora, 

 Svetovni pokal v kajaku in kanuju (ICF) 24.000 eurov / 24 točk, 

 Odprto prvenstvo Ljubljane v odbojki na mivki (CEV/FIVB) 28.000 eurov / 28 točk, 

 Tek na Šmarno goro (IAAF) 12.000 eurov / 12 točk,  

 Kolesarska Dirka po Sloveniji (UCI) 12.000 eurov / 12 točk, 

 BMX Alpe – Adria 12.000 eurov / 12 točk, 

 Odprto prvenstvo Ljubljane v uličnem balvanskem plezanju 12.000 eurov / 12 točk, 

 Odprto prvenstvo Ljubljane v ulični košarki 12.000 eurov / 12 točk, 

 Zimski turnir v odbojki na mivki 8.000 eurov / 8 točk, 

 Nogometni turnir Ljubljana open 3.000 eurov / 3 točke, 

 Mednarodni turnir Judo Nagaoka 3.000 eurov / 3 točke, 

 Mednarodni turnir Bežigrad v judu 3.000 eurov / 3 točke, 

 Mednarodni turnir MTM v ritmični gimnastiki 3.000 eurov / 3 točke, 

 Mednarodni plavalni miting Ilirija 3.000 eurov / 3 točke, 

 Pokal mesta Ljubljane v plavanju 3.000 eurov / 3 točke, 

 Mednarodni turnir  Marjana Rožanca v nogometu 3.000 eurov / 3 točke, 

 Triatlon Ljubljana 3.000 eurov / 3 točke, 

 Odprto prvenstvo Ljubljane v Curlingu 3.000 eurov / 3 točke, 

 Ljubljana Chess Festivala 3.000 eurov / 3 točke, 

 Mednarodno karate tekmovanje Ljubljana open 3.000 eurov / 3 točke, 

 Maraton prijateljstva Ljubljana – Trst 3.000 eurov / 3 točke, 

 Odprto prvenstvo Ljubljane v Pitch˛& Putt 3.000 eurov / 3 točke, 

 Druga tekmovanja in prireditve – dodelitev uporabe prostora. 

 

b) Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali – 1.124.000 eurov / 1.124 točk: 

 Sofinancirani nastopi v evropskih ligaških tekmovanjih oziroma drugih velikih ligaških 

tekmovanjih pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma združenja v:  

 košarki – 264.000 eurov / 264 točk, 

 rokometu – 264.000 eurov / 264 točk,   

 moški odbojki – 176.000 eurov / 176 točk, 

 hokeju – 176.000 eurov / 176 točk, 

 Sofinancirani nastopi klubov, ki nastopajo v svetovnih pokalih oziroma drugih velikih 

mednarodnih tekmovanjih pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma združenja, v: 

 cestnem kolesarstvu – 160.000 eurov/ 160 točk,  
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 gorskem kolesarstvu – 36.000 eurov / 36 točk, 

 odbojki na mivki – 36.000 eurov / 36 točk, 

 stadionski atletiki – 8.000 eurov / 8 točk, 

 tenisu – 8.000 eurov / 8 točk. 

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU  

 

Delovanje športnih organizacij 

 

Podprogrami, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje, število točk in okvirna višina 

sofinanciranja: 

a) Delovanje zvez športnih društev – 162.000 eurov / 162 točk, 

b) Nagrade Marjana Rožanca – 20.000 eurov / 20 točk. 

 

5. PROGRAMI V IZVAJANJU JAVNEGA ZAVODA ŠPORT LJUBLJANA 

   

Naučimo se plavati za otroke in odrasle 

 

Za izvedbo nacionalnega športnega programa Naučimo se plavati bodo predvidena sredstva v višini 

106.000 eurov / 106 točk ter uporaba zimskega kopališča Tivoli, uporaba letnega kopališča Kodeljevo 

in uporaba letnega kopališča Kolezija. 

 

V proračunu za leto 2019 so v okviru proračunske postavke 081001: Šport otrok, mladine in študentov  

predvidena sredstva v višini 95.000 eurov / 95 točk. 

 

Za animacijske dejavnosti plavanja odraslih so v okviru proračunske postavke 081002: Šport odraslih 

predvidena sredstva v višini 11.000 eurov / 11 točk. 

 

Igramo golf 

 

Za izvedbo dejavnosti so v okviru proračunske postavke 081001: Šport otrok, mladine in študentov 

predvidena sredstva v višini 15.000 eurov /15 točk. 

 

6. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 

 

Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ v mreži javnih športnih objektov, ki 

so v lasti MOL in v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana: 
 

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

prostora v naslednjem okvirnem obsegu 45 minutnih enot: 

 

JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA  

Lokacija 

predvideno 

število enot 

ŠL BALINARSKA DVORANA KRIM / 4 steze mestnih panožnih športnih šol balinanje / 

balinanje 1500 

ŠL CENTER STOŽICE / DVORANA – košarka, rokomet / igre z žogo 50 

ŠL CENTER STOŽICE / nogometno igrišče – glavno / nogomet 150 

ŠL CENTER STOŽICE / nogometno igrišče – ogrevalno / nogomet 150 
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ŠL CENTER STOŽICE / nogometno igrišče – ogrevalno – umetna trava / nogomet 1000 

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

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 1 – MK – 20 mest / strelstvo 1000 

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

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 2 – MK – 20 mest / strelstvo 1000 

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

ŠL PARK ZALOG / LEDENA DVORANA / hokej, drsanje, curling 2/2 2200 

ŠL PARK ZALOG / LEDENA DVORANA / hokej, drsanje, curling 1/2 

 ŠL PARK ZALOG / BALINIŠČE / balinanje 600 

ŠL PARK RUDNIK / DVORANA KRIM /  dvorana / rokomet 3/3 2200 

ŠL PARK RUDNIK / DVORANA KRIM /  dvorana 1/3  

ŠL PARK RUDNIK / DVORANA KRIM / namizni tenis / namizni tenis, borilni športi 2500 

ŠL PARK RUDNIK / teniška igrišča Murgle 1 –  4 igrišča / tenis 1740 

ŠL PARK RUDNIK / teniška igrišča Murgle 2 – 3 igrišča / tenis 1310 

ŠL PARK JEŽICA / HIPODROM STOŽICE / glavno jahališče 1000 

ŠL PARK JEŽICA / HIPODROM STOŽICE / kasaška steza 1000 

ŠL PARK JEŽICA / HIPODROM STOŽICE / šolsko jahališče 1000 

ŠL PARK JEŽICA / HIPODROM STOŽICE / pomožno jahališče 1000 

ŠL PARK JEŽICA / KEGLJIŠČE STANIČEVA / kegljišče 6 stez / kegljanje 1000 

ŠL PARK JEŽICA / STANIČEVA / telovadnica / igre z žogo 1500 

ŠL PARK JEŽICA / STANIČEVA / telovadnica / judo 2000 

ŠL PARK JEŽICA / bmx proga Savsko naselje / bmx 700 

ŠL PARK JEŽICA / teniška igrišča Savsko naselje / 8 igrišč / tenis 3480 

ŠL PARK JEŽICA / košarka / igre z žogo 2200 

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

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

ŠL PARK JEŽICA / teniška igrišča – 1 igrišče / tenis 440 

ŠL PARK JEŽICA / teniška igrišča / balon / 2 igrišči / tenis 1460 

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 /celo 1500 

ŠL IGRIŠČE ČRNUČE / nogometno igrišče – glavno / nogomet 1/2 

 ŠL IGRIŠČE ČRNUČE / nogometno igrišče – glavno / nogomet 1/3  

ŠL KAJAK KANU CENTER LIVADA / fitnes / fitnes 1000 

ŠL RIC SAVA / maneža / jahanje 1800 

ŠL PARTIZAN MOSTE / telovadnica / igre z žogo 1800 

ŠL PARTIZAN ZELENA JAMA / borilnica  / judo  1500 

ŠL PARTIZAN ZELENA JAMA / gimnastična dvorana / gimnastika  3200 

ŠL SKAKALNI CENTER MOSTEC / 5 skakalnic / smučarski skoki 2500 

ŠL STRELIŠČE JEŽICA / strelišče – 7 mest / zračna puška  1000 

ŠL ŠC OVAL / STANEŽIČE / ragbi 2700 

ŠL ŠC TESOVNIKOVA / baseball  800 

ŠL ŠC TESOVNIKOVA / nogometno igrišče – umetna trava – malo / nogomet 1500 

ŠL ŠC TESOVNIKOVA / nogometno igrišče – umetna trava – veliko / nogomet / celo 1500 
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ŠL ŠC TESOVNIKOVA / nogometno igrišče – umetna trava – veliko / nogomet 

1/2 

 ŠL ŠC TESOVNIKOVA / nogometno igrišče – umetna trava – veliko / nogomet 

1/3  

ŠL PARK KODELJEVO / asfaltna ploščad – park / nogomet 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 1000 

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 2500 

ŠL PARK KODELJEVO / namiznoteniška dvorana / namizni tenis 2500 

ŠL PARK KODELJEVO / nogometno igrišče – odboj – umetna trava / nogomet 600 

ŠL PARK KODELJEVO / asfaltna ploščad  – park / košarka 600 

ŠL PARK KODELJEVO / nogometno igrišče – glavno / nogomet  500 

ŠL PARK KODELJEVO / nogometno igrišče – umetna trava / nogomet /celo  1600 

ŠL PARK KODELJEVO / nogometno igrišče – umetna trava / nogomet 1/2 

 ŠL PARK KODELJEVO / nogometno igrišče – umetna trava / nogomet 1/3  

ŠL PARK KODELJEVO / telovadnica / borilni športi 1500 

ŠL PARK KODELJEVO / teniška igrišča – 8 igrišč / tenis 3480 

ŠL PARK KODELJEVO / teniška igrišča – 1 igrišče / trda podlaga / tenis  440 

ŠL PARK KODELJEVO / utežarna / borilni športi, dviganje uteži 1500 

ŠL PARK KODELJEVO / večnamenska dvorana 1500 

ŠL PARK ŠIŠKA /  teniška igrišča – 9 igrišč / tenis 3910 

ŠL PARK ŠIŠKA /  teniška igrišča / balon / 3 igrišča / tenis 2190 

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 300 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče – malo igrišče – umetna trava – trikotnik / nogomet  1500 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče – malo na odboj – umetna trava – trikotnik / 

nogomet 1500 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče – pomožno  – trava / nogomet 600 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče – pomožno – trava – trikotnik / nogomet 600 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče – veliko igrišče – umetna trava – trikotnik / 

nogomet 2/2  1000 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče – veliko igrišče – umetna trava – trikotnik / 

nogomet 1/2   

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče – veliko igrišče – umetna trava – trikotnik / 

nogomet 1/2 U13 in U14 

 ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče – veliko igrišče – umetna trava – trikotnik / 

nogomet 1/3 U10, U11in U12  

ŠL PARK ŠIŠKA / pomožni stadion / atletika 1200 

ŠL ŠP SVOBODA / nogometno igrišče – glavno / nogomet 1500 

ŠL ŠP SVOBODA / nogometno igrišče – na odboj / nogomet  
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ŠL ŠP SVOBODA / teniška igrišča –  6 igrišč / tenis 2610 

ŠL PARK TIVOLI /  teniška igrišča –  10 igrišč / tenis 4340 

ŠL PARK TIVOLI /  teniška igrišča – 1 igrišče / umetna trava / tenis 440 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – 25 metrski – proge / plavanje 9600 

ŠL PARK TIVOLI / BORILNICA / judo 1500 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – otroški / plavanje 3900 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – šolski / plavanje 7000 

ŠL PARK TIVOLI / DRSALIŠČE / hokej, drsanje 2/2 2500 

ŠL PARK TIVOLI / DRSALIŠČE / hokej, drsanje 1/2  

ŠL PARK TIVOLI / DVORANA – igre z žogo / košarka, rokomet 2/2 2500 

ŠL PARK TIVOLI / DVORANA – igre z žogo / odbojka 1/2  

ŠL PARK TIVOLI / KOTALKALIŠČE / kotalkanje 600 

ŠL PARK TIVOLI / sankališče – park 600 

ŠL PARK TIVOLI / balinišče – park / balinanje 600 

ŠL PARK TIVOLI / fitnes  

ŠL ŠRC FUŽINE / teniška igrišča – 10 igrišč / tenis 2200 

ŠL ŠRC FUŽINE teniška igrišča – balon – 3 igrišča / tenis 2200 

ŠL TABOR 69 / nogometno igrišče / nogomet 1500 

ŠL TENIŠKA IGRIŠČA DRAVLJE /  4 igrišča / tenis  1120 

ŠL TENIŠKA IGRIŠČA DRAVLJE /  balon / 3 igrišča / tenis 730 

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

ŠL GUNCLJE / golf igrišče / pitch, putt 1000 

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO glavno celo 1500 

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO / glavno 1/2  

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO / glavno 1/3  

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO ploščad  

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO pomožno celo  1500 

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO pomožno 1/2  

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO pomožno 1/3  

ŠL GIMNASTIČNI CENTER LJUBLJANA / ritmična gimnastika 1 2750 

ŠL GIMNASTIČNI CENTER LJUBLJANA / ritmična gimnastika 2 2750 

ŠL GIMNASTIČNI CENTER LJUBLJANA / športna gimnastika / velika dvorana 2750 

ŠL GIMNASTIČNI CENTER LJUBLJANA / športna gimnastika / mala dvorana 2750 

ŠL KOPALIŠČE KOLEZIJA – letni – 50 m / plavanje 3200 

ŠL LETNO TELOVADIŠČE / nogometno igrišče celo 1500 

ŠL LETNO TELOVADIŠČE / nogometno igrišče 1/2  

ŠL LETNO TELOVADIŠČE / nogometno igrišče 1/3  

ŠL DVORANA PRI OŠ MAKSA PEČARJA – 1125 m2 3/3 1680 

             ŠL PRI OŠ DVORANA MAKSA PEČARJA – 1125 m2 1/3  

ŠL DVORANA PRI OŠ MAKSA PEČARJA – mala dvorana 1500 

ŠL DVORANA PRI OŠ MAKSA PEČARJA – telovadnica / borilni športi 1500 

ŠL DVORANA PRI OŠ VIŽMARJE BROD – 1125 m2 3/3 2000 

             ŠL DVORANA VIŽMARJE BROD – 1125 m2 1/3  

ŠL DVORANA PRI OŠ VIŽMARJE BROD – mala dvorana 1500 
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Upravljavec izvajalcem dejavnosti LPŠ za dodeljen obseg brezplačne uporabe prostora ne sme 

zaračunavati, ker se plačilo stroškov za uporabo prostora zagotavlja v proračunu MOL, kar se uredi s 

pogodbo.  

 

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. 

 

V proračunu za leto 2019 so v okviru proračunske postavke 081006: Vzdrževanje in obratovanje 

javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi konto 4133 Tekoči transferi v javne 

zavode predvidena okvirna sredstva v višini 4.167.265 eurov. 

 

Za športne objekte: 

 ŠL PARK ŠIŠKA /  tenis – 9 igrišč / tenis, 

 ŠL PARK ŠIŠKA /  teniška igrišča / balon / 3 igrišča / tenis,  

 ŠL PARK ŠIŠKA / dvorana / atletika,  

 ŠL PARK ŠIŠKA / glavni stadion / atletika,  

 ŠL PARK ŠIŠKA / metališče / atletika, 

 ŠL PARK ŠIŠKA / pomožni stadion / atletika, 

 ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče – glavno – trava / nogomet, 

 ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče – pomožno  – trava / nogomet, 

se v primeru začetka izgradnje Atletskega centra Ljubljana lahko uporaba dodeljenega obsega 

brezplačne uporabe prostora  skrajša. Izpadli obseg se ne nadomesti. 

 

 

Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ na športnih objektih v javno 

zasebnem partnerstvu: 
 

Lokacija 

predvideno 

število enot 

ŠPORTNI PARK LUDUS ČRNUČE / tenis – 3 igrišča / tenis 1056 

ŠPORTNI PARK LUDUS ČRNUČE / odbojka na mivki – 7 igrišč / odbojka na mivki 1056 

ŠPORTNI PARK LUDUS ČRNUČE / DVORANA – športi na mivki 1056 

BAZA – CENTER ŠPORTNEGA ŽIVLJENJA / nogomet 540 

 

 

Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ v mreži javnih športnih objektov, ki 

so v lasti MOL in v upravljanju MOL: 

 

Lokacija 

predvideno 

število enot 

CENTER ZALOG / DVORANA / namizni tenis 1000 

 

 

Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ v mreži javnih športnih objektov, ki 

so v lasti MOL in v upravljanju osnovnih šol: 
 

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

prostora v naslednjem okvirnem obsegu 45 minutnih enot: 

 

OSNOVNE ŠOLE  
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Lokacija 

predvideno 

število enot 

OŠ BEŽIGRAD – 455 m2 – 2/2 1200 

OŠ BEŽIGRAD – 455 m2 – 1/2  

OŠ BIČEVJE – 156 m2 1200 

OŠ BIČEVJE – 300 m2 1200 

OŠ BOŽIDARJA JAKCA – 122 m2 1200 

OŠ BOŽIDARJA JAKCA – 455 m2 1200 

OŠ DANILE KUMAR / Stavba 1 – 435m2 1200 

OŠ DANILE KUMAR / Stavba 3 – 288m2 1200 

OŠ DANILE KUMAR / Stavba 3 – 442m2  

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA –  129 m2 1200 

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA – 236 m2 1200 

OŠ DRAGOMELJ – 706 m2 2/2 600 

OŠ DRAGOMELJ – 706 m2 1/2  

OŠ DRAGOMELJ – 250m2 / Umetno drsališče 600 

OŠ DRAVLJE – 121 m2 1200 

OŠ DRAVLJE – 434 m2 1200 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – 110 m2 1200 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – 459 m2 1200 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – 78 m2 1200 

OŠ FRANCETA BEVKA – 123 m2 1200 

OŠ FRANCETA BEVKA – 470 m2 1200 

OŠ HINKA SMREKARJA – 154 m2 1200 

OŠ HINKA SMREKARJA – 530 m2 2/2 1200 

OŠ HINKA SMREKARJA 530 m2 1/2  

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA – 285 m2 1200 

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA – 77m2 1200 

OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA – 152 m2 1200 

OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA – 451 m2 1200 

OŠ KAŠELJ – DVORANA KAŠELJ – 1125 m2 3/3 1200 

OŠ KAŠELJ – DVORANA KAŠELJ – 1125 m2 1/3  

OŠ KETEJA IN MURNA – 273 m2 1200 

OŠ KETEJA IN MURNA – 480 m2 1200 

OŠ KOLEZIJA – 448 m2 1200 

OŠ KOSEZE – 115 m2 1200 

OŠ KOSEZE – 453 m2 1200 

OŠ LEDINA – 151 m2 1200 

OŠ LEDINA – 514 m2 1200 

OŠ LIVADA – 160 m2 1200 

OŠ LIVADA – 447 m2 1200 

OŠ MAJDE VRHOVNIK – 542 m2 1200 

OŠ MAKSA PEČARJA – 284 m2 – Dunajska cesta 390 1200 

OŠ MARTINA KRPANA – 125 m2 1200 

OŠ MARTINA KRPANA – 463 m2 1200 
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OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA – 110 m2 1200 

OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA – 456 m2 1200 

OŠ MIRANA JARCA – 184 m2 1200 

OŠ MIRANA JARCA – 472 m2 1200 

OŠ NOVE FUŽINE – 713 m2 2/2 1200 

OŠ NOVE FUŽINE – 713 m2 1/2  

OŠ NOVE JARŠE – 125 m2 1200 

OŠ NOVE JARŠE – 433 m2 1200 

OŠ OSKARJA KOVAČIČA – 111 m2 – Ob dolenjski železnici 48 1200 

OŠ OSKARJA KOVAČIČA – 284 m2 – Dolenjska cesta 20 1200 

OŠ POLJANE – 134 m2 1200 

OŠ POLJANE – 337 m2 1200 

OŠ POLJE – 188 m2 1200 

OŠ POLJE – 386 m2 1200 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA – 309 m2 1200 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA – 63 m2 1200 

OŠ PRULE – 294 m2 1200 

OŠ RIHARDA JAKOPIČA – 130 m2 1200 

OŠ RIHARDA JAKOPIČA – 283 m2 1200 

OŠ SAVSKO NASELJE – 140 m2 1200 

OŠ SAVSKO NASELJE – 452 m2 1200 

OŠ SAVSKO NASELJE – BAZEN 1200 

OŠ SOSTRO – 597 m2 2/2 1200 

OŠ SOSTRO – 597 m2 1/2  

OŠ SOSTRO – 171 m 2  1200 

OŠ SPODNJA ŠIŠKA – 118 m2 1200 

OŠ SPODNJA ŠIŠKA – 277 m2 1200 

OŠ ŠENTVID – 182 m2 500 

OŠ ŠENTVID – 406 m2 500 

OŠ ŠMARTNO – 276 m2 1200 

OŠ ŠMARTNO – 444 m2 1200 

OŠ TONETA ČUFARJA – 282 m2 1200 

OŠ TONETA ČUFARJA – 87 m2 1200 

OŠ TRNOVO – 165 m2 1200 

OŠ TRNOVO – 280 m2 1200 

OŠ VALENTINA VODNIKA – 123 m2 (plezalna stena) 1200 

OŠ VALENTINA VODNIKA – 200 m2 – galerija 1200 

OŠ VALENTINA VODNIKA – 835 m2 2/2 1200 

OŠ VALENTINA VODNIKA – 835 m2 1/2  

OŠ VIČ – 142 m2 - Abramova ulica 26 1200 

OŠ VIČ – 90 m2 – Tržaška cesta 74 1200 

OŠ VIČ – 467 m2 – Abramova ulica 26 1200 

OŠ VIŽMARJE BROD – 84 m2 1200 

OŠ VIDE PREGARC – 196 m2 1200 
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OŠ VIDE PREGARC – 295 m2 1200 

OŠ VODMAT – 283 m2 1200 

OŠ VODMAT – 612 m2 1200 

OŠ VRHOVCI – 125 m2 1200 

OŠ VRHOVCI – 447 m2 1200 

OŠ ZADOBROVA – 119 m2 1200 

OŠ ZADOBROVA – 284 m2 1200 

OŠ ZALOG – 115 m2 1200 

OŠ ZALOG – 279 m2 1200 

OŠ CENTER JANEZA LEVCA – 288 m2 560 

OŠ CENTER JANEZA LEVCA – 94 m2 560 

 

V javnih športnih objektih v lasti MOL, ki so v upravljanju osnovnih šol, se LPŠ izvaja predvidoma 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 dejavnosti. Upravljavec izvajalcem programov LPŠ za 

dodeljen obseg brezplačne uporabe prostora ne sme zaračunavati, ker se plačilo stroškov za uporabo 

prostora zagotavlja v proračunu MOL, kar se uredi s pogodbo.  

 

Izvajanje LPŠ v športnih objektih osnovnih šol poteka v skladu z določili Odloka o izbiri in 

sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (RS, št. 

75/17), 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. 

 

V proračunu za leto 2019 so v okviru proračunske postavke 081006: Vzdrževanje in obratovanje 

javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi konto 4133 Tekoči transferi v javne 

zavode predvidena okvirna sredstva v višini 180.000 eurov. 

7. PROGRAMI V IZVAJANJU ODDELKA ZA ŠPORT  

 

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (PP 081001): 

 Koordinacija nacionalnih športnih programov Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Šolska športna 

tekmovanja in Naučimo se plavati – 2.680 eurov / 3 točke, 

 Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 78.900 eurov / 79 točk, 

 Šolska športna tekmovanja za mladino – 32.100 eurov / 32 točk, 

 Prevozi na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja – 118.000 eurov / 118 točk. 

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (PP 081001): 

 Preventivne dejavnosti – 24.000 eurov / 24 točk. 

Mednarodna dejavnost v športu (PP 081075): 

 Turnir 4 mest – 22.000 eurov / 22 točk. 
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Podporne storitve v športu (PP 081005): 

 Animacijski projekti za otroke in mladino (kot npr. program Gremo na smuči) – 17.000 eurov / 17 

točk, 

 Sistemska pomoč športu (strokovni panožni koordinatorji, Mentalna priprava, preventiva, 

kurativa…) – 54.000 eurov / 54 točk, 

 Druge animacijske dejavnosti (urejanje smučarskih tekaških prog, smučišča, skakalnic) – 11.000 

eurov / 11 točk. 

 

 

 

Številka: 6710-4/2018- 

Datum:   

 

 

 

 

 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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Obrazložitev 

predloga Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2019 

 

I. Pravni temelj 

Pravni temelji za sprejem predloga Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2019 (v 

nadaljnjem besedilu: LPŠ) so: 

- 13. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), ki določa, da izvajanje 

nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi občinski svet po 

predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja, z letnim programom športa na lokalni 

ravni, ki določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, 

in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva 

strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu 

- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni 

list RS, št. 26/14), ki podrobneje opredeljuje javni interes, ki ga udejanjajo nosilci in izvajalci 

športa 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo), 

ki določa, da mestni svet sprejema akte Mestne občine Ljubljana 

II. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

V skladu in na podlagi 13. člena Zakona o športu 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 zajema dejavnosti, ki omogočajo 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 letnega programa športa 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 letnega programa športa je 

zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa. 

 

Skladno s 13. členom Zakona o športu je bila za podajo mnenja pozvana Športna zveza Ljubljane, ki je 

v zakonsko določenem roku podala pozitivno mnenje. 

 

IV. Poglavitne rešitve 

 

Področje množičnega športa 

 

1. Otroci in mladi         

Šolska športna tekmovanja otrok, mladine in študentov:  

Sledimo usmeritvam OKS-ZŠZ, krovne športne organizacije, da se uradni tekmovalni sistemi pričnejo 

za vse ekipne športe panoge in večino individualnih od 12 leta starosti dalje, z upoštevanjem potrjenih 

izjem, katere imajo dovoljenje s pričetkom od 10 leta dalje. 

 

Interesne dejavnosti: 

V skladu s pripravljeno strategijo športa v MOL do leta 2028 se sofinancirajo dejavnosti v okviru 

novega programa Šport je igra, s katerim želimo vzpostaviti pogoje za izvajanje dejavnosti na šolskih 

športnih igriščih in na športnih igriščih v naseljih ter v naravi.  

 

2. Odrasli         

Športna rekreacija: 
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Animacijski programi športne rekreacije bodo sofinancirani le prek enega izvajalca LPŠ, v okviru 

programa Razgibajmo Ljubljano. S tem želimo tudi spodbuditi pridobivanje novih virov financiranja 

iz naslova Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v RS ter gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.  

 

Šport invalidov: 

Sofinancirajo se programi športnih društev, ki delujejo izključno za invalide.  

 

3. Prireditve za vse         

Velike športno rekreativne prireditve: 

Sofinancira se izvajalce tradicionalnega programa Ljubljanskega maratona, Pohoda in Maratona 

Franja. Ostali športno rekreativni dogodki se bodo sofinancirali le prek enega izvajalca LPŠ v okviru 

programa Razgibajmo Ljubljano. S tem želimo tudi spodbuditi pridobivanje novih virov financiranja 

iz naslova Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v RS ter gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.  

 

Področje tekmovalnega športa 

 

1. Otroci in mladi      

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 

Vsem športom, ki imajo uradni tekmovalni sistem, se zagotavlja brezplačna uporaba športnih objektov 

v lasti MOL. 

 

Glavni pogoj za sofinanciranje programov je, da mora imeti vlagatelj registrirane športnike, ki so 

nastopili v uradnem tekmovalnem sistemu v predhodni sezoni. Na podlagi števila registriranih 

športnikov se določi število vadbenih skupin, ki so upravičene do sofinanciranja strokovnega kadra.  

 

Sofinancira se stroške dela trenerjev v programu mestnih panožnih športnih šol. Prednost pri 

sofinanciranju bodo imeli programi, ki so bili sofinancirani že predhodno leto in ki izpolnjujejo pogoje 

zadostnega obsega dela za posameznega trenerja  in imajo ustrezno izobrazbo, kot to določa Zakon o 

športu. 

 

2. Odrasli         

Kakovostni in vrhunski šport: 

Vsem športom, ki imajo uradni tekmovalni sistem se zagotavlja brezplačna uporaba športnih objektov 

v lasti MOL. 

Sofinancira se programe, ki imajo kategorizirane športnike po kategorizaciji OKS-ZŠZ, ustrezne 

strokovne kadre in izvajajo program v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema.  

 

3. Prireditve za vse 

Velika mednarodna tekmovanja in prireditve: 

Sofinancira se izvedba velikih mednarodnih tekmovanj in drugih velikih športnih prireditev, ki se 

pretežno izvajajo v Mestni občini Ljubljana.  

 

Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali : 

Sofinancira se klube, ki nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oziroma drugih velikih ligaških 

tekmovanjih pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma združenja v košarki, nogometu, 

rokometu, odbojki in hokeju ter klube, ki nastopajo v svetovnih pokalih oziroma drugih velikih 

mednarodnih tekmovanjih pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma združenja v odbojki na 

mivki, cestnem kolesarstvu in gorskem kolesarstvu, tenisu in atletiki. 
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V. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 
 

MOL v letu 2019, skladno s proračunom, za izvedbo LPŠ zagotovi 12.319.317 eurov sredstev.  

 

Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo se zagotovi 5.143.693 eurov 

sredstev, od tega za vzdrževanje in obratovanje objektov v upravljanju Javnega zavoda Šport 

Ljubljana in osnovnih šol 3.797.981 eurov ter za investicije in investicijsko vzdrževanje 1.345.712 

eurov. 

 

Za programe športa se zagotovi 7.175.624 eurov, od tega se bodo programi športa financirali 

neposredno iz proračuna v višini 367.087 eurov, za tekoče transferje izvajalcem LPŠ je namenjeno 

6.687.538 eurov, za tekoče transferje v javne zavode pa 121.000 eurov. 

 

Pretežni del teh sredstev, obrazloženih v poglavjih od 1 do 5, je potrebnih za sofinanciranje izvajalcev 

LPŠ, ki bodo izbrani z javnim razpisom. Za programe v poglavjih 6 in 7 bodo sklenjene neposredne 

pogodbe z javnimi zavodi. Ostale obrazložitve so podane v proračunu MOL za leto 2019. 

 

 

Pripravil:   

Marko Lebar   

Vodja odseka za programe športa 

  

 

 

 Marko Kolenc  

      Sekretar - vodja oddelka 

 

 

 

 

 




