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PREDLOG 

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 

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. 31/21 – uradno prečiščeno 

besedilo)  je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na __ seji ___ sprejel 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA 

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETA 2020, 2021 IN 2022 

 

 

 

1. 

 

V točki VIII. LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2022 se v preglednici razpoložljivih sredstev po 

posameznih postavkah na podlagi vrednosti točke, ki bo določena na podlagi skupne višine 

razpoložljivih sredstev in skupnega števila točk vseh postavk, pri postavki: 

 081001 Šport otrok, mladine in študentov število točk »2.429.400« nadomesti s številom točk 

»2.181.400«, 

 081002 Šport odraslih število točk »826.000« nadomesti s številom točk »846.000«, 

 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu število točk »1.960.004« 

nadomesti s številom točk »2.256.515«, 

 081031 Mestne panožne športne šole število točk »1.996.126« nadomesti s številom točk 

»1.939.126«, 

 081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa število točk »22.000« nadomesti s 

številom točk »90.000«. 

2. 

  

V točki VIII. LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2022 se v preglednici proračunskih postavk, ki 

so namenjene tekočim transferjem izvajalcem LPŠ, pri postavki: 

 81002 Šport odraslih število točk »815.000« nadomesti s številom točk »835.000«, 

 81007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu število točk »1.960.004« nadomesti 

s številom točk »1.986.222«, 

 81031 Mestne panožne športne šole število točk »1.996.126« nadomesti s številom točk 

»1.939.126«, 

 seštevek števila točk »6.856.530« se nadomesti s seštevkom števila točk »6.845.748«. 

 

Prvi odstavek pod preglednico proračunske postavke, ki so namenjene tekočim transferjem izvajalcem 

 LPŠ, se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Izvajalci LPŠ bodo izbrani na podlagi javnega poziva za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega 

programa športa za leto 2022 ali na podlagi novega javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja 

letnega programa športa za leto 2022. V primeru, da se ugotovi navajanje lažnih podatkov v vlogi na 

javni poziv ali javni razpis, nenamenska ter negospodarna raba sredstev oziroma kršenje pogodbenih 

določil, izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa športa v MOL za prihodnje 

leto od leta javnega poziva ali javnega razpisa.«. 
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3. 

 

V poglavju PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA; ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE 

IN ŠTUDENTOV, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT; Športna vzgoja otrok 

in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; se v točki 

 

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

vrhunski šport, število točk »1.996.126« nadomesti s številom točk »1.939.126«.  

 

4. 

 

V poglavju PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA; KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

ODRASLIH; Kakovostni šport; se za  točko b) doda nova točka c), ki se glasi: 

» 

c) Panožni športni centri – 150.000 točk 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne 

pogoje, navedene v 3. členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 75/17), in so člani nacionalne panožne zveze.«. 

 

5. 

 

V poglavju PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA; KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

ODRASLIH; Vrhunski šport; se v točki 

 

b) Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov število točk »200.000« nadomesti s številom točk 

»120.000«. 

 

6. 

 

V poglavju PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA; ŠPORTNA TEKMOVANJA IN 

PRIREDITVE ZA VSE; Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, s katerimi bomo 

uresničevali zastavljene cilje, in okvirna višina sofinanciranja; se v točki 

  

a) Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve število točk »189.000« nadomesti s številom 

točk »227.000«. 

 

Deveta alineja se črta. Dosedanja deseta do šestindvajseta alineja postanejo deveta do petindvajseta 

alineja. 

 

Za dosedanjo šestindvajseto alinejo, ki postane petindvajseta alineja, se dodajo nove, šestindvajseta do 

dvaintrideseta alineja, ki se glasijo:  

»– Mednarodno tekmovanje na veliki prožni ponjavi – 25.000 točk,  

 Teniški ATP turnir – 10.000 točk,  

 Break dance  plesni dogodek – 10.000 točk, 

 Odprto prvenstvo Ljubljane  odbojka na mivki za invalide – 8.000 točk, 

 Evropsko prvenstvo skupine C v curlingu – 10.000 točk, 

 Evropsko prvenstvo v balinanju za ženske – 10.000 točk, 

 Mednarodni hokejski turnir Continental cup (IIHF) – dodelitev prostora (40 ur),«. 

 

Dosedanji sedemindvajseta in osemindvajseta alineja postaneta triintrideseta in štiriintrideseta alineja. 

 

V poglavju PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA; ŠPORTNA TEKMOVANJA IN 

PRIREDITVE ZA VSE; Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, s katerimi bomo 

uresničevali zastavljene cilje, in okvirna višina sofinanciranja; se v točki 
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b) Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali število točk »1.128.000« nadomesti s številom točk 

»1.120.000«. 

 

Prva alineja se spremeni tako, da se glasi: 

 

» – Sofinancirani nastopi v evropskih ligaških tekmovanjih oziroma drugih velikih ligaških tekmovanjih 

pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma združenja v:  

 košarki – 264.000 točk, 

 rokometu – 264.000 točk,   

 moški odbojki – 176.000  točk, 

 hokeju – 264.000 točk, 

 nogometu – 264.000 točk, 

 hokeju – Mednarodna hokejska liga IHL (International  Hockey League – IHL) – dodelitev 

uporabe prostora, 

 košarki – Mednarodna košarkarska liga Alpe Adria Cup – dodelitev uporabe prostora.«. 

V drugi alineji se črta četrta alineja » – stadionski atletiki – 8.000  točk,«. 

 

Dosedanja peta alineja postane četrta alineja. 

7. 

 

V poglavju PROGRAMI V IZVAJANJU JAVNEGA ZAVODA ŠPORT LJUBLJANA se na koncu 

poglavja doda novo besedilo, ki se glasi:  

 

»Druge animacijske dejavnosti  

 

Za urejanje smučarskih tekaških prog, smučišča in  skakalnic so v okviru proračunske postavke 081006: 

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi predvidena 

sredstva v višini 15.000 točk.«. 

 8. 

 

V poglavju PROGRAMI V IZVAJANJU ODDELKA ZA ŠPORT;  Mednarodna dejavnost v športu (PP 

081075); se v alineji »– Turnir 4 mest 22.000 točk.« število točk »22.000« nadomesti s številom točk 

»87.000«. 

 

9. 

 

V poglavju PROGRAMI V IZVAJANJU ODDELKA ZA ŠPORT; Podporne storitve v športu (PP 

081005); se tretja alineja spremeni tako, da se glasi: » – Druge animacijske dejavnosti (urejanje gorsko 

kolesarskih parkov na območju MOL – 15.000 točk.«. 

 

 

 

Številka: 6710-3/2021- 

Datum:  

 

 

 

 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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Obrazložitev 

predloga sprememb in dopolnitve programov Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana 

za leta 2020, 2021 in 2022 

 

 

I. Pravni temelj 

Pravni temelji za sprejem predloga Letnih programov športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 

2021 in 2022 so: 

- 13. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in in 3/22 – ZDeb), 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. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo), 

ki določa, da mestni svet sprejema akte Mestne občine Ljubljana.  

 

II. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

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. Dopolnitev prvotnega dokumenta je potrebna zaradi 

prerazporeditve sredstev, ki na posameznih postavkah preko javnega razpisa niso bila v celoti 

porabljena. Dopolnitev vključuje nove programe in povečanje sredstev na nekaterih obstoječih 

programih, ki prispevajo k razvoju športa in povečujejo prepoznavnost Mestne občine Ljubljana v svetu. 

 

 

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 so bile za podajo mnenja pozvane občinske športne zveze. 

 

 

IV. Poglavitne rešitve 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 10. seji  16. 12. 2019 sprejel Letne programe športa v Mestni 

občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022. Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) s 

tem aktom določi spremembe in dopolnitve izvajanja letnega programa  športa v MOL za leto 2022.  

 

Spremembe in dopolnitve sprejetega dokumenta za letni programa športa 2022 daje možnost 

sofinanciranja dodatnih in novih programov, ki bodo vsebinsko obogatili izvajanje letnega programa 

športa. 
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K 1. in 2. točki predloga sprememb in dopolnitev 

 

Zaradi prerazporeditev sredstev na posameznih proračunskih postavkah se posledično spremeni tudi 

skupno število točk v preglednicah. Razlogi za spremembe so navedeni v nadaljnjih pojasnilih. 

 

K 3. točki predloga sprememb in dopolnitev 

 

Prvotna višina sredstev 1.996.126 točk se zniža za 57.000 točk, tako da je nova vrednost 1.939.126 točk. 

S tem se zagotovijo sredstva za izvedbo novih programov. Do presežka sredstev je prišlo, ker je bil 

obseg prijavljenih dejavnosti na Odprtem javnem razpisu za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih 

programov športa za leta 2020, 2021 in 2022 manjši od pričakovanega. 

 

K 4. točki predloga sprememb in dopolnitev 

 

Področje tekmovalnega športa: 

 

vključi se nov program Panožni športni centri. Pilotno bomo izvedli projekt v individualni športni panogi 

judo in kolektivnih športnih panogah moški rokomet in hokej na ledu. 

 

S tem programom želimo ustvariti pogoje pri udejanjanju kvalitetnih panožnih strategij med izvajalci 

znotraj športne panoge. 

 

K 5. točki predloga sprememb in dopolnitev 

Prvotna višina sredstev 200.000 točk se zniža za 80.000 točk, tako da je nova vrednost 120.000 točk. S 

tem se zagotovijo sredstva za izvedbo novih programov. Do presežka sredstev je prišlo, ker je bil obseg 

prijavljenih dejavnosti na Odprtem javnem razpisu za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih 

programov športa za leta 2020, 2021 in 2022 manjši od pričakovanega. 

 

K 6. točki predloga sprememb in dopolnitev 

Na področju velikih in drugih mednarodnih tekmovanj ter prireditev se je pojavil dodaten interes za 

izvedbo mednarodnih prireditev. Dve prireditvi (Evropsko prvenstvo skupine C v curlingu in Evropsko 

prvenstvo v balinanju za ženske) prestavljamo iz leta 2020 v leto 2022, ker ju v letu 2020 zaradi 

epidemije COVID-19 ni bilo možno izvesti. 

 

Pri evropskih ligaških tekmovanjih se zaradi uvrstitve hokejske ekipe v najvišjo regijsko ligo ICE 

Hockey League (International Central European Hockey League) povečujejo stroški nastopa. Za 

zagotovitev nastopa se povečajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti, ki predstavlja veliko promocijo 

mesta Ljubljane. V športni panogi nogomet se, poleg uporabe prostora, zagotovi tudi sredstva za 

sofinanciranje dejavnosti na področju evropskih ligaških tekmovanj oziroma drugih velikih ligaških 

tekmovanj pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma združenja . 

 

Doda se brezplačna dodelitev prostora za nastope v mednarodni hokejski ligi IHL (International  Hockey 

League – IHL), ki je nujen za razvoj in ohranjanje ljubljanskega hokeja na visokem nivoju, ter dodelitev 

brezplačne uporabe prostora za nastope v mednarodni košarkarski ligi Alpe Adria Cup, kar omogoča 

nastop dodatne košarkarske ekipe v mednarodnem prostoru z namenom možnosti nastopa mladih 

igralcev in dviga kvalitete ljubljanske košarke. 

 

K 7. točki predloga sprememb in dopolnitev 

Javni zavod šport Ljubljana je od Timing Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov, prevzel 

opremo za pripravo zimskih objektov, zato se prenesejo sredstva na programe v njegovem izvajanju.   

 

K 8. točki predloga sprememb in dopolnitev 

Prireditev na področju mednarodne dejavnosti Turnir 4 mest v letu 2021 ni bil izveden zaradi epidemije 

COVID-19. V letu 2021 bi morala biti MOL gostiteljica turnirja. Prestavitev izvedbe turnirja v MOL v 

letu 2022 zahteva tudi povečanje sredstev. 
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K 9. točki predloga sprememb in dopolnitev 

 

Ljubljana postaja evropska kolesarska destinacija, pri čemer pomemben del prispevajo gorskokolesarski 

parki in urejene turnokolesarske poti na območju MOL. Sredstva bodo namenjena vzdrževanju 

obstoječe infrastrukture in širjenju le te.  

 

 

V. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 
 

Skladno z veljavnim proračunom MOL za leto 2022 se sredstva po posameznih proračunskih postavkah 

izračunajo glede na predvidene točke v vsakem posameznem letu. 

 

 

 

Pripravil:   

Marko Lebar   

Podsekretar - vodja odseka za programe športa 

  

 

 

 Marko Kolenc  

      Sekretar - vodja oddelka 
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Prikaz sprememb in dopolnitev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2022 

 (Besedilo, ki je označeno z rdečo barvo (»primer«), predstavlja novosti glede na veljaven letni program 

športa) 

 
VIII.  LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2022 

 

 

Za izvedbo LPŠ v letu 2022 načrtujemo 12.800.000 eurov sredstev. Višina razpoložljivih sredstev bo 

določena po sprejetju proračuna. Na podlagi tega bodo točke na posameznih programih prevrednotene 

v eure. 

 

Razpoložljiva sredstva se razdelijo po posameznih postavkah na podlagi vrednosti točke, ki bo določena 

na podlagi skupne višine razpoložljivih sredstev in skupnega števila točk vseh postavk.  

 

Postavka Naziv postavke Število točk 

081001 Šport otrok, mladine in študentov 2.429.400 

2.181.400 

081002 Šport odraslih 826.000 

846.000 

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 163.000 

081005 Podporne storitve v športu 203.640 

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in 

energetski pregledi 

4.000.000 

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 1.960.004 

2.256.515 

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 350.000 

081009 Javni športni objekti MOL - investicije  766.000 

081031 Mestne panožne športne šole 1.996.126 

1.939.126 

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP 

Stožice 

50.000 

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS 

Planica 

3.830 

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa 22.000 

90.000 

081077 Teniški center Tomačevo 30.000  
Skupaj 12.800.000 

 

Proračunske postavke, ki so namenjene tekočim transferjem izvajalcem LPŠ, so ovrednotene z 

naslednjim številom točk: 

 

Postavka Naziv proračunske postavke Število točk 

81001 Šport otrok, mladine in študentov 1.941.400 

81002 Šport odraslih 815.000 

835.000 

 

81003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje 

MOL 

144.000 

81007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 1.960.004 

1.986.222  

81031 Mestne panožne športne šole 1.996.126 

1.939.126 
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    6.856.530 

6.845.748 

 

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 prihodnje leto od 

leta javnega razpisa. 

Izvajalci LPŠ bodo izbrani na podlagi javnega poziva za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti 

letnega programa športa za leto 2022 ali na podlagi novega javnega razpisa za izbiro in 

sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2022. V primeru, da se ugotovi navajanje 

lažnih podatkov v vlogi na javni poziv ali javni razpis, nenamenska ter negospodarna raba 

sredstev oziroma kršenje pogodbenih določil, izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca 

letnega programa športa v MOL za prihodnje leto od leta javnega poziva ali javnega razpisa. 

 

V LPŠ bodo vrednosti podane v točkah, katere vrednost na podlagi veljavnih proračunov je 1 euro. V 

primeru spremembe obsega sredstev se vrednost točke izračuna glede na razpoložljiva sredstva. 

 

 

PODROČJE ŠPORTA ZA VSE 

 

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 točk. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana.  

 

Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok: 

a) Šolski športni krožki – 150.000 točk. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo osnovne šole v Ljubljani. 

b) Šport je igra – 190.000 točk.  

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo osnovne šole v Ljubljani. 

 

c) Gremo na kolo:  

 Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na osnovnih šolah – 15.000 točk, 

 Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na kolesarskem poligonu – 15.000 točk, 

 Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva na osnovnih šolah – 15.000 točk, 
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 Animacijske dejavnosti gorskega kolesarjenja v Koloparku, Bike parku Podutik in BMX Savsko 

naselje – 15.000 točk. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne 

pogoje, navedene v 3. členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Ljubljana, in so člani nacionalne panožne zveze (Kolesarska zveza Slovenije). 

 

č)  Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke – 83.700 točk. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana, ter zagotovijo ustrezne sodniške in druge strokovne delavce z licenco nacionalne panožne 

športne zveze. 

 

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

za otroke do 12. let – dodelitev uporabe prostora. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana. 

 

Prostočasna športna vzgoja mladine: 

a) Šolska športna tekmovanja za mladino – 17.000 točk. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana, ter zagotovijo ustrezne sodniške in druge strokovne delavce z licenco nacionalne panožne 

športne zveze. 

 

b) Animacijske dejavnosti športa mladine – 15.000 točk. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana. 

 

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami: 

a) Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami – 20.000 točk. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana, ter zagotovijo strokovne delavce z ustrezno usposobljenostjo, licencami oz. kompetencami 

glede na vrsto motnje v razvoju. 

 

b) Trenerji v športu otrok in mladine s posebnimi potrebami – 72.000 točk. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana, ter zagotovijo strokovne delavce z ustrezno izobrazbo, licencami oz. kompetencami glede 

na vrsto motnje v razvoju. 

 

 

Obštudijska športna dejavnost: 

a) Tekmovanja  študentov fakultet Univerze v Ljubljani – 10.000 točk. 
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Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana, ter imajo za izvedbo programa oz. dejavnosti soglasje Univerze v Ljubljani. 

 

ODRASLI 

 

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

sofinanciranja: 

 

Šport invalidov 

a) Dejavnosti množičnega športa invalidov – 10.000 točk. 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana, ter zagotovijo strokovne delavce z ustrezno usposobljenostjo, licencami oz. kompetencami 

glede na vrsto invalidnosti. 

 

Športna rekreacija: 

a) Športna rekreacija v okviru programa Razgibajmo Ljubljano – 108.000 točk:  

 Promocijski program-animacijski dnevi (zima, pomlad poletje, jesen) 

 Ligaška tekmovanja 

 Otoki športa 

 Gremo na kolo 

 Gremo na tek (šola teka) 

 Gremo v hribe (pohodništvo, nordijska hoja, tečaj varne hoje v gore) 

 Šola teka na smučeh 

 Šola športnega plezanja  

 Šola supanja  

 Šola curlinga 

 Drugi programi  

 

Obseg sredstev za posamezne dejavnosti se opredeli v sklepu o začetku postopka javnega razpisa. 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana, in kompetencami za posamezne podprograme: 

 Promocijski program – animacijski dnevi (zima, pomlad poletje, jesen) – Zveze športnih 

društev v Ljubljani, ki imajo sofinanciranega strokovnega delavca 

 Ligaška tekmovanja – licenciran sodniški kader 

 Otoki športa – izobrazba športne smeri 

 Gremo na kolo – članstvo v nacionalni panožni zvezi  

 Gremo na tek (šola teka) – članstvo v nacionalni panožni zvezi 

 Gremo v hribe (pohodništvo, nordijska hoja, tečaj varne hoje v gore) – članstvo v nacionalni 

panožni zvezi ali krovni organizaciji 

 Šola teka na smučeh – članstvo v nacionalni panožni zvezi 

 Šola športnega plezanja – članstvo v nacionalni panožni zvezi 

 Šola supanja – članstvo v nacionalni panožni zvezi 

 Šola curlinga – članstvo v nacionalni panožni zvezi 

 Drugi programi – članstvo v nacionalni panožni zvezi 
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Šport starejših: 

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

prostora, 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana. 
 

b) Animacijska vadba za starejše – 12.000 točk. 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana. 

 

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:  

 Ljubljanski maraton – 200.000 točk, 

 Pohod – 150.000 točk, 

 Maratona Franja – 180.000 točk,  

 Tek na grad – 5.000 točk. 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana. 
 

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

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana. 
 

c)   Športnik leta Ljubljane – 4.000 točk. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 3. 

členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana 

 

 

PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA 

 

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, USMERJENIH V 

KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 
 

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
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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 – 1.300.000 točk  

(od tega okvirno za individualne športne panoge 715.000 točk in za kolektivne športne panoge 

585.000 točk).  

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne 

pogoje, navedene v 3. členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Ljubljana in so člani nacionalne panožne zveze. 

 

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

vrhunski šport 1.996.126 1.939.126 točk. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne 

pogoje, navedene v 3. členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Ljubljana in so člani nacionalne panožne zveze. Predmet sofinanciranja je strošek 

dela strokovno izobraženih delavcev v športnih panogah, ki so v 1. skupini panog. 

 

 

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 – 130.000 točk 

(od tega okvirno za individualne športne panoge 70.000 točk. in za kolektivne športne panoge 

60.000 točk). 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne 

pogoje, navedene v 3. členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Ljubljana, in so člani nacionalne panožne zveze. 

 

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

ki prestopijo iz mladinskih v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov) – 250.000 točk, 
 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne 

pogoje, navedene v 3. členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Ljubljana, in so člani nacionalne panožne zveze. 

 

 

 

c) Panožni športni centri – 150.000 točk 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo 

splošne pogoje, navedene v 3. členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega 

programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 75/17), in so člani nacionalne 

panožne zveze. 
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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 točk 

(od tega okvirno za individualne športne panoge 55.000 točk in za kolektivne športne panoge 45.000 

točk).  

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne 

pogoje, navedene v 3. členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Ljubljana, in so člani nacionalne panožne zveze. 

 

b) Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov  – 200.000 120.000 točk. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne 

pogoje, navedene v 3. členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Ljubljana, in so člani nacionalne panožne zveze. 

 

c) Trajnostne dejavnosti vrhunskega športa invalidov – 5.000 točk. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne 

pogoje, navedene v 3. členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Ljubljana, in so člani nacionalne panožne zveze. 

 

 

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 – 189.000  227.000 točk: 

 Evropsko prvenstvo v rokometu za ženske – dodelitev uporabe prostora, 

 Svetovni pokal v športnem plezanju – dodelitev uporabe prostora, 

 Svetovni / evropski pokal v kajaku in kanuju (ICF) – 24.000 točk, 
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 Odprto prvenstvo Ljubljane v odbojki na mivki (CEV/FIVB) – 28.000 točk, 

 Tek na Šmarno goro (IAAF) – 15.000 točk,  

 Kolesarska Dirka po Sloveniji (UCI) – 12.000 točk, 

 BMX Alpe – Adria – 12.000 točk, 

 Odprto prvenstvo Ljubljane v uličnem balvanskem plezanju – 12.000 točk, 

 Odprto prvenstvo Ljubljane v ulični košarki – 12.000 točk, 

 Zimski turnir v odbojki na mivki – 8.000 točk, 

 Mednarodni gorsko kolesarski festival – 8.000 točk 

 Nogometni turnir Ljubljana open – 3.000 točk, 

 Mednarodni turnir Judo Nagaoka – 3.000 točk, 

 Mednarodni turnir Bežigrad v judu – 3.000 točk, 

 Mednarodni turnir MTM v ritmični gimnastiki – 3.000 točk, 

 Mednarodni plavalni miting Ilirija – 3.000 točk, 

 Pokal mesta Ljubljane v plavanju – 3.000 točk, 

 Mednarodni turnir  Marjana Rožanca v nogometu – 3.000 točk, 

 Triatlon Ljubljana – 3.000 točk, 

 Odprto prvenstvo Ljubljane v curlingu – 3.000 točk, 

 Ljubljanski šahovski festival – 3.000 točk, 

 Mednarodno karate tekmovanje Ljubljana open – 3.000 točk, 

 Maraton prijateljstva Ljubljana – Trst – 3.000 točk, 

 Odprto prvenstvo Ljubljane v Pitch & Putt – 3.000 točk, 

 Pogačnikov memorial – mednarodni turnir v košarki na vozičkih – 3.000 točk, 

 Evropsko veteransko prvenstvo v badmintonu – dodelitev uporabe prostora 

 Mednarodno tekmovanje na veliki prožni ponjavi – 25.000 točk,  

 Teniški ATP turnir – 10.000 točk,  

 Break dance  plesni dogodek – 10.000 točk, 

 Odprto prvenstvo Ljubljane  odbojka na mivki za invalide – 8.000 točk, 

 Evropsko prvenstvo skupine C v curlingu – 10.000 točk, 

 Evropsko prvenstvo v balinanju za ženske – 10.000 točk, 

 Mednarodni hokejski turnir Continental cup (IIHF) – dodelitev prostora (40 ur), 

 Velika tekmovanja in prireditve – dodelitev uporabe prostora, 

 Druga tekmovanja in prireditve – dodelitev uporabe prostora. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne 

pogoje, navedene v 3. členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Ljubljana, in so člani nacionalne panožne zveze. 

 

b) Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali – 1.128.000 1.120.000 točk: 

 Sofinancirani nastopi v evropskih ligaških tekmovanjih oziroma drugih velikih ligaških tekmovanjih 

pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma združenja v:  

 košarki – 264.000 točk, 

 rokometu – 264.000 točk,   

 moški odbojki – 176.000  točk, 

 hokeju – 176.000  264.000 točk, 

 nogometu – dodelitev uporabe prostora 264.000 točk, 
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 hokeju – Mednarodna hokejska liga IHL (International  Hockey League – IHL) – 

dodelitev uporabe prostora, 

 košarki – Mednarodna košarkarska liga Alpe Adria Cup – dodelitev uporabe prostora. 

 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  točk,  

 gorskem kolesarstvu – 36.000  točk, 

 odbojki na mivki – 36.000  točk, 

 stadionski atletiki – 8.000  točk, 

 tenisu – 8.000  točk. 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne 

pogoje, navedene v 3. členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Ljubljana, in so člani nacionalne panožne zveze. 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU  

 

Delovanje športnih organizacij 

 

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

sofinanciranja: 

a) Delovanje zvez športnih društev – 144.000  točk. 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo lokalne zveze športnih društev s 

sedežem v Ljubljani. 
 

b) Nagrade Marjana Rožanca – 19.000  točk. 

 

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 

116.000 točk ter uporaba zimskega kopališča Tivoli, uporaba letnega kopališča Kodeljevo in uporaba 

letnega kopališča Kolezija. 

 

V okviru proračunske postavke 081001: Šport otrok, mladine in študentov predvidena sredstva v višini 

105.000 točk. 

 

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

predvidena sredstva v višini 11.000 točk. 

 

Lokacija 

predvideno 

število enot 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – letni – 50 m / plavanje  

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – 25 metrski – proge / plavanje 1260 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – otroški / plavanje 1260 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – šolski / plavanje 1260 

ŠL KOPALIŠČE KOLEZIJA – letni – 50 m / plavanje  

 

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

predvidena sredstva v višini 15.000 točk. 

Lokacija 

predvideno 

število enot 

ŠL GUNCLJE / golf igrišče / pitch, putt  

 

 

Druge animacijske dejavnosti  

 

Za urejanje smučarskih tekaških prog, smučišča in  skakalnic so v okviru proračunske postavke 

081006: Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 

predvidena sredstva v višini 15.000 točk. 

 

 

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: pojasnilo proge, NT mize., strelna mesta. 

 

JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA 
 

 

Lokacija 

Predviden

o število 

enot 

objekta 

Predviden

o število 

enot 

vadbene 

enote 

ŠL BALINARSKA DVORANA KRIM / 4 steze mestnih panožnih športnih 

šol balinanje / balinanje 
1500 6000 

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 300  

ŠL CENTER STOŽICE / nogometno igrišče – ogrevalno – umetna trava / 

nogomet 
1500  

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

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 1 – MK – 20 mest / strelstvo 1000 20000 

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

strelstvo 
2000 40000 

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 2 – MK – 20 mest / strelstvo 1000 20000 

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

strelstvo 
2000 40000 

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   



 11 

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 / teniška igrišča – 1 igrišče / trda podlaga / tenis 440  

ŠL PARK JEŽICA / teniška igrišča / balon / 3 igrišča / tenis 440 1320 

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 1000  

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  2000 14000 

ŠL ŠC OVAL / STANEŽIČE / ragbi 600  

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  

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 500 10000 

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

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – balon – 50 m / plavanje 870 8700 
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ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – letni – 25 m / plavanje 50 1000 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – letni – 25 x 25 / vaterpolo 50  

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – letni – 50 m / plavanje 320 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  400  

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 440 3520 

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

ŠL PARK KODELJEVO / Večnamenska dvorana 1  1500  

ŠL PARK KODELJEVO / Večnamenska dvorana 2  1500  

ŠL PARK KODELJEVO / Večnamenska dvorana 3  1500  

ŠL PARK ŠIŠKA /  teniška igrišča – 9 igrišč / tenis 440  

ŠL PARK ŠIŠKA /  teniška igrišča / balon / 3 igrišča / tenis 440  

ŠL PARK ŠIŠKA / dvorana / atletika 1800  

ŠL PARK ŠIŠKA / glavni stadion / atletika 1300  

ŠL PARK ŠIŠKA / pomožni stadion / atletika 1200  

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 ŠP SVOBODA / nogometno igrišče – glavno / nogomet 500  

ŠL ŠP SVOBODA / nogometno igrišče – na odboj / nogomet   

ŠL ŠP SVOBODA / teniška igrišča –  6 igrišč / tenis 440  

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



 13 

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

ŠL PARK TIVOLI / BORILNICA / judo 1500  

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – otroški / plavanje 3900 3900 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – šolski / plavanje 7000 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 440  

ŠL ŠRC FUŽINE teniška igrišča – balon – 3 igrišča / tenis 440  

ŠL TABOR 69 / nogometno igrišče / nogomet 1500  

ŠL TENIŠKA IGRIŠČA DRAVLJE /  4 igrišča / tenis  440  

ŠL TENIŠKA IGRIŠČA DRAVLJE /  balon / 3 igrišča / tenis 440  

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

ŠL GUNCLJE / golf igrišče / pitch, putt 1000  

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO glavno celo 1000  

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO / glavno 1/2   

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO / glavno 1/3   

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO ploščad 1000  

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO pomožno celo  1000  

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 3200 

ŠL LETNO TELOVADIŠČE / nogometno igrišče celo 500  

ŠL LETNO TELOVADIŠČE / nogometno igrišče 1/2   

ŠL LETNO TELOVADIŠČE / nogometno igrišče 1/3   

ŠL DVORANA PRI OŠ MAKSA PEČARJA – 1125 m2 3/3 1800  

             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 1800  

             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 primeru obnove ali začasnega zaprtja športnega objekta se 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 256 

ŠPORTNI PARK LUDUS ČRNUČE / odbojka na mivki – 7 igrišč / odbojka na mivki 256 

ŠPORTNI PARK LUDUS ČRNUČE / DVORANA – športi na mivki 768 

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 
 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 (Uradni list 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 okviru proračunske postavke 081006: Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti 

MOL in energetski pregledi konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode so predvidena okvirna sredstva 

v višini 180.000 točk. 

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 – 4.000 točk, 

 Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke – 51.500 točk, 

 Šolska športna tekmovanja za mladino – 29.500 točk, 

 Prevozi na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja – 168.000 točk. 

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

 Trajnostni vidiki v športu – 24.000 točk. 

Mednarodna dejavnost v športu (PP 081075): 

 Turnir 4 mest – 22.000 87.000 točk. 

Podporne storitve v športu (PP 081005): 

 Animacijski projekti za otroke in mladino (kot npr. program Gremo na smuči) – 17.000 točk, 

 Sistemska pomoč športu – 50.000 točk, 

 Druge animacijske dejavnosti (urejanje smučarskih tekaških prog, smučišča, skakalnic urejanje 

gorsko kolesarskih parkov na območju MOL) – 15.000 točk. 

 

 


