Na podlagi 17. člena Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg in 82/20), 26. člena
Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini
Ljubljana (Uradni list RS, št. 74/17), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno
prečiščeno besedilo), Letnih programov športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022 ter
Odprtega javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za leta 2020,
2021 in 2022 objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)

JAVNI POZIV
ZA POTRDITEV IZVAJANJA IZBRANIH DEJAVNOSTI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
ZA LETO 2022

Javni poziv se nanaša na dejavnosti, ki so bile izbrane v letu 2020 na Odprtem javnem razpisu za izbiro
in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za obdobje 2020 do 2022.
1.

POMEN IZRAZOV

Povzeti po Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni
občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 74/17):
 letni program športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: LPŠ) je program, s katerim se določi izvajanje
nacionalnega programa športa v MOL za posamezno koledarsko leto skladno z Zakonom o športu (v
nadaljnjem besedilu: ZŠpo–1), ki ga sprejme Mestni svet MOL;
 javni razpis MOL za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: razpis) je
razpis, ki se pripravi in izvede na podlagi odločbe o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in
sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: odločba o začetku postopka razpisa), s katerim
se določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z
razpisom, in besedilo razpisa;
 izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, čigar
dejavnost je na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa
športa v Mestni občini Ljubljana izbrana na razpisu in mu MOL dodeli denarna sredstva oziroma
dodeli uporabo prostora v javnih športnih objektih;
 športna panoga je panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim
tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme
mednarodnih športnih zvez;
 področja LPŠ so:
a) športni programi:
 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
 obštudijska športna dejavnost;
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
 kakovostni šport;
 vrhunski šport;
 šport invalidov;
 športna rekreacija;
 šport starejših;
b) športni objekti in površine za šport v naravi;
c) organiziranost v športu:
 mednarodna dejavnost v športu;
 delovanje športnih organizacij;
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d) športne prireditve in promocija športa:
 športne prireditve;
e) družbena in okoljska odgovornost v športu;
dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega eno vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo
osnovno enoto sofinanciranja programov, ki se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji;
uporaba prostora obsega uporabo prostora v javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi
ter se podrobneje opredeli z LPŠ;
športnik je posameznik, ki je aktiven član vlagatelja in se za matični klub s sedežem v MOL
registrira kot športnik skladno z 32. členom ZŠpo–1, ki navaja:
(1) Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je
včlanjeno v NPŠZ ali ZŠIS-POK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega
tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od
10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih
lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.
strategija razvoja panoge je program medsebojnega sodelovanja vseh pravnih subjektov na
območju MOL za posamezno športno panogo in je sprejet oz. potrjen na najvišjem organu vsakega
posameznega pravnega subjekta;
mestna panožna športna šola je dejavnost, ki se v okviru športnega programa športna vzgoja otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, izvaja v športnih društvih na ravni MOL v
skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave. Opredeljena je:
a) s strokovnim kadrom skladno z ZŠpo–1 (strokovno izobražen delavec športne smeri, ki sodeluje
v procesu športne vadbe oziroma strokovni delavec z dovoljenjem za delo Strokovnega sveta RS za
šport);
b) z ustreznim programom in materialnimi možnostmi za izpeljavo tega programa;
c) z organiziranim sodelovanjem s šolskim sistemom.
uradni tekmovalni sistem: kot uradni tekmovalni sistem se upošteva zadnji veljavni dokument
»Uradno potrjeni tekmovalni sistemi«, ki je objavljen na spletni strani OKS;
mreža javnih športnih objektov: obsega pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju
Javnega zavoda Šport Ljubljana. V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite
športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni program
vzgoje oziroma izobraževanja. V mrežo javnih športnih objektov se za potrebe izvajanja letnega
programa športa lahko vključi tudi športne objekte v upravljanju srednjih šol, ob soglasju pristojnega
ministrstva.

-

-

-

-

2.

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je potrditev nespremenjenega obsega izvajanja dejavnosti oziroma sporočanje
spremenjenega obsega (zmanjšanega obsega, prenehanja izvajanja) izbranih dejavnosti s strani
izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za vse dejavnosti, ki so bile v letu 2020
izbrane na javnem razpisu za obdobje 2020 do 2022 in so bile predmet javnega poziva in 2. javnega
poziva za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa za leto 2021.
Poleg potrditve izbranih dejavnosti je pri dejavnostih na področju tekmovalnega športa možna potrditev
dejavnosti, ki so bile zavrnjene oz. je bila višina sofinanciranja sorazmerno znižana, ker v njih ni bilo
(zadostnega števila) športnikov v času oddaje vlog na javni razpis. Zaradi spreminjanja evidenc
registriranih športnikov bodo, za vse v vlogi oddane dejavnosti, aktualni podatki o registriranih
športnikih pridobljeni neposredno iz uradne evidence športnikov, kar bo podlaga za izračun in dodelitev
pripadajoče višine sredstev za sofinanciranje dejavnosti v letu 2022.
Potrditev za leto 2022 se nanaša na:



dodelitev sredstev,
dodelitev brezplačne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov,
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dodelitev domicila,

skladno z vsemi določili Odprtega javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov
športa za leta 2020, 2021 in 2022.

PODROČJE ŠPORTA ZA VSE
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
DEJAVNOSTI
Mali sonček

PREDMET SOFINANCIRANJA
Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih
prostočasnih dejavnosti s področja drsanja na ledu in krosov za
ljubljanske vrtce.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno
vezani na izvedbo dejavnosti.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih
delavcih in študentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.
Zagotovi se brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti
MOL.

Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
DEJAVNOSTI
Šport je igra

PREDMET SOFINANCIRANJA
Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih
prostočasnih športnih dejavnosti za šoloobvezne otroke od 1. do 6.
razreda osnovne šole.
Sofinancirajo se dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne šole za svoje učence
v času po pouku.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih
delavcih in študentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.

Šolski športni krožki

Za izvedbo dejavnosti osnovne šole zagotovijo brezplačno uporabo
prostora.
Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih
prostočasnih športnih dejavnosti za šoloobvezne otroke od 7. do 9.
razreda osnovne šole.
Sofinancirajo se dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne šole za svoje učence
v času po pouku.
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Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih
delavcih in študentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.

Gremo na kolo

Za izvedbo dejavnosti osnovne šole zagotovijo brezplačno uporabo
prostora.
Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih
prostočasnih športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva, ki so
včlanjena v nacionalni panožni zvezi - Kolesarska zveza Slovenije.
Zagotovi se brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti
MOL. V kolikor ni primernega objekta v lasti MOL, se sofinancira
najem drugih objektov.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno
vezani na izvedbo dejavnosti.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih
delavcih in študentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.
Šolska športna tekmovanja Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih
za šoloobvezne otroke
prostočasnih športnih dejavnosti na področju šolskih športnih tekmovanj
v športnih panogah: atletika, plavanje, kros, alpsko smučanje in tek na
smučeh. Zagotovi se brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so
v lasti MOL. V kolikor ni primernega objekta v lasti MOL, se
sofinancira najem drugih objektov.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno
vezani na izvedbo dejavnosti.

Animacijske dejavnosti
športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski
šport otroke do 12. let

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih
delavcih in študentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.
Predmet sofinanciranja je izpeljava strokovno vodenih kakovostnih in
celoletnih športnih dejavnosti.
Zagotovi se brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti
MOL.

Prostočasna športna vzgoja mladine
DEJAVNOSTI
Šolska športna
tekmovanja za mladino

PREDMET SOFINANCIRANJA
Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih
prostočasnih športnih dejavnosti na področju šolskih športnih tekmovanj
v športnih panogah: atletika, plavanje, kros, triatlon, akvatlon, alpsko
smučanje in tek na smučeh.
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Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno
vezani na izvedbo dejavnosti.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih
delavcih in študentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.

Animacijske dejavnosti
športa mladine

Za izvedbo tekmovanj v individualnih športnih panogah se zagotovi
brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti MOL. Za
izvedbo tekmovanj v kolektivnih športnih panogah pa vključene srednje
šole same zagotovijo športni objekt.
Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih
prostočasnih športnih dejavnosti za izboljšanje življenjskega sloga
dijakov.
Program poteka kontaktno in z uporabo sodobnega IKT orodja. Vsebina
programa je povezana z izboljšanjem življenjskega sloga in telesne
pripravljenosti ter spreminjanjem sestave telesa.
Ciljna populacija so predvsem dijaki, ki niso redno športno aktivni
oziroma niso športniki.
Sofinancira se strošek dela strokovnega kadra, ki koordinira dejavnosti
in strokovni kader, ki vodi vadbene skupine v času izvajanja
sofinancirane dejavnosti ter strošek materiala, blaga in storitev, ki so
neposredno vezani na izvedbo dejavnosti.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih
delavcih in študentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
DEJAVNOSTI
Animacijske dejavnosti
športa otrok in mladine s
posebnimi potrebami

PREDMET SOFINANCIRANJA
Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih prostočasnih
športnih dejavnosti, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z
ustreznimi licencami oziroma kompetencami glede na vrsto motnje v
razvoju.
Sofinancira se strošek dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih
delavcih in študentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.
Zagotovi se brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti
MOL.
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Trenerji v športu otrok in
mladine s posebnimi
potrebami

Predmet sofinanciranja je načrtovanje, organiziranje, izvajanje,
spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe strokovno izobraženih
delavcev z ustreznimi kompetencami na področju inkluzivnih dejavnosti
in športa invalidov.
Predmet sofinanciranja je strošek dela strokovno izobraženih delavcev,
ki bodo zagotavljali obseg strokovnega dela najmanj 22 pedagoških ur
tedensko neposredno v dejavnosti.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih
delavcih se sofinancira strošek storitve.

Obštudijska športna dejavnost
DEJAVNOSTI
Tekmovanja študentov
fakultet Univerze v
Ljubljani

PREDMET SOFINANCIRANJA
Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih
prostočasnih športnih dejavnosti, ki jih izvaja Univerza v Ljubljani ali
športna društva ob soglasju Univerze v Ljubljani. Za izvedbo dejavnosti
vlagatelj sam zagotovi športne objekte.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno
vezani na izvedbo dejavnosti.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih
delavcih in študentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.

Šport invalidov
DEJAVNOSTI
Dejavnosti množičnega
športa invalidov

PREDMET SOFINANCIRANJA
Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih dostopnih
celoletnih ciljnih športno-rekreativnih dejavnosti za invalide, ki jih
izvajajo strokovni delavci z ustrezno usposobljenostjo, licencami oz.
kompetencami glede na vrsto invalidnosti.
Sofinancira se strošek dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Pri redno
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela strokovnega
kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se
sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek
prevoza ter prehrane strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh
dodeljenih sredstev.
Zagotovi se brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti
MOL.
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Športna rekreacija
Športna rekreacija v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano
DEJAVNOSTI
Promocijski program –
animacijski dnevi

PREDMET SOFINANCIRANJA
Predmet sofinanciranja je organizacija in izvedba promocijskih
dejavnosti teden športa, športna pomlad, športno poletje, športna jesen in
športna zima v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano.
Izvajalec dejavnosti je dolžan zagotavljati pomoč pri organizaciji in
promocijo vseh sofinanciranih dejavnosti v okviru projekta Razgibajmo
Ljubljano.
Pri izvedbi dejavnosti je potrebno vključiti vse strokovne delavce, ki so
sofinancirani na dejavnosti Delovanje zvez športnih društev.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno
potrebni za izvedbo dejavnosti.

Ligaška tekmovanja

Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.
Predmet sofinanciranja je organizacija, koordinacija, obveščanje,
izvedba, sprotno spremljanje izvedbe in analiza kakovostno vodenih
brezplačnih celoletnih ciljnih športno–rekreativnih dejavnosti z
namenom povečevanje števila športno dejavnih prebivalcev MOL.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno
vezani na izvedbo dejavnosti.
Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.

Otoki športa

Brezplačne akcije
Brezplačna vadba

Za posamezne dejavnosti se lahko zagotovi brezplačna uporaba javnih
športnih objektov, ki so v lasti MOL.
Predmet sofinanciranja je organizacija, koordinacija, obveščanje,
izvedba, sprotno spremljanje izvedbe in analiza kakovostno vodenih
brezplačnih celoletnih ciljnih športno–rekreativnih dejavnosti z
namenom povečevanje števila športno dejavnih prebivalcev MOL.
Sofinancira se strošek dela strokovno izobraženih delavcev ter strošek
materiala, blaga in storitev, ki so neposredno potrebni za izvedbo
dejavnosti.
Predmet sofinanciranja je organizacija, koordinacija, obveščanje,
izvedba, sprotno spremljanje izvedbe in analiza kakovostno vodenih
brezplačnih celoletnih ciljnih športno–rekreativnih dejavnosti z
namenom povečevanje števila športno dejavnih prebivalcev MOL.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno
potrebni za izvedbo dejavnosti.
Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.
Za posamezne dejavnosti se lahko zagotovi brezplačna uporaba javnih
športnih objektov, ki so v lasti MOL.
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Šport starejših
DEJAVNOSTI
Strokovno vodena vadba
za upokojence ali starejše
od 65 let

Animacijska vadba za
starejše

PREDMET SOFINANCIRANJA
Predmet sofinanciranja je izpeljava strokovno vodenih kakovostnih in
dostopnih celoletnih ciljnih športno–rekreativnih dejavnosti.
Zagotovi se brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti
MOL.
Predmet sofinanciranja je izpeljava strokovno vodenih kakovostnih in
dostopnih celoletnih ciljnih športno–rekreativnih dejavnosti, ki se
izvajajo v naravi (naseljih in parkih) na območju MOL.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno
potrebni za izvedbo dejavnosti.
Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.

Športne prireditve in promocija športa
DEJAVNOSTI
Ljubljanski maraton
Pohod
Maraton Franja
Tek na grad
Razgibajmo Ljubljano –
Rekreativne prireditve v
MOL

PREDMET SOFINANCIRANJA
Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih dostopnih
športnih prireditev z namenom ustvarjanja pozitivnih učinkov na
človeka in družbo in imajo za posledico ekonomske in neekonomske
koristi.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno
vezani na izvedbo dejavnosti.
Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih dostopnih
športnih prireditev v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano. Zagotovi se
brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti MOL ali
sofinanciranje dejavnosti.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno
vezani na izvedbo dejavnosti.

Športnik leta Ljubljane

Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, vendar le v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.
Predmet sofinanciranja je izpeljava zaključne prireditve z namenom
razglasitve najboljših športnikov Ljubljane, ki so registrirani v skladu z
32. členom Zakona o športu na območju MOL, za leti 2021 in 2022.
Prireditev se izvede v mesecu decembru. Pravilnik za izbor Športnik leta
Ljubljane oziroma njegove spremembe sprejmejo občinske športne
zveze ki imajo status izvajalca letnega programa športa. Izbor Športnika
leta za tekoče leto se izvede do konca meseca novembra.
Pri predlogu izbora nagrajencev sodelujejo občinske športne zveze, ki
imajo status izvajalca letnega programa športa in oddelek MOL,
pristojen za šport. Izvajalec prireditve mora vključiti v komisijo za izbor
nagrajencev predstavnika MOL.
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PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Vadbene skupine (dejavnosti) v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport se sofinancirajo iz podprogramov:
 Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport ali iz
 Mestnih panožnih športnih šol v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in
vrhunski šport.
To pomeni, da v kolikor je strokovni delavec sofinanciran kot trener Mestnih panožnih športnih šol, ista
vadbena skupina ne more prejeti sredstev za sofinanciranje strokovnega dela iz Dejavnosti vadbe in
tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport. V tem primeru so na obrazcu dejavnosti (obrazec 3a, program 1.4.) dodeljena le sredstva za kritje
stroškov vadbene skupine (stroški tekmovanj uradnega tekmovalnega sistema in strošek amortizacije
športne opreme ter strošek prevoza na treninge za športne panoge alpsko smučanje, smučarski teki,
smučarski skoki, smučanje–biatlon, kajak kanu, kolesarstvo–cestno, kolesarstvo–gorsko in bmx,
jadranje ter veslanje).
DEJAVNOSTI

PREDMET SOFINANCIRANJA

Dejavnosti vadbe in
tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za
otroke in mladino, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport

Predmet sofinanciranja je strošek strokovnega dela izvedbe
kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v katerih so
vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadijo in nastopajo na
tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. V sofinanciranje
posamezne vadbene skupine so vključeni le športniki, ki starostno
ustrezajo prijavljeni starostni kategoriji vadbene skupine, skladno z
uradno potrjenim tekmovalnim sistemom. Le ti se uvrstijo v
vrednotenje športnih panog in izbiro sofinanciranih dejavnosti
izvajalcev letnega programa športa v MOL.
Pri vrednotenju športnih panog predstavlja absolutno število
športnikov v programu vsoto športnikov vseh starostnih kategorij, ki
vadijo in tekmujejo v starostno ustrezni kategoriji uradnega
tekmovalnega sistema.
Pri vrednotenju športnih panog in izbiri sofinanciranih dejavnosti
izvajalcev letnega programa športa absolutno število športnikov v
programu predstavlja število športnikov sofinancirane dejavnosti.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene
skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri samostojnih
podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek
storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na
tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza
ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces
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vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih, vendar le
v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.
Posameznemu strokovnemu delavcu se lahko sofinancira delo v več
dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri
čemer velja omejitev:
 skupni znesek sofinanciranja ne more presegati 18.000
eurov/točk,
 v primeru, da strokovni delavec dela pri več različnih izvajalcih,
so omejitve vezane na strokovnega delavca.
Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo strokovnih
delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne kategorije le pod
pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega
tekmovalnega sistema.
Razpisna komisija lahko v primeru več vadbenih skupin iste
starostne kategorije presodi upravičenost sofinanciranja in združi vse
športnike v eno sofinancirano vadbeno skupino.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so lahko tudi stroški
tekmovanj uradnega tekmovalnega sistema in strošek amortizacije
športne opreme v višini do 10 odstotkov znotraj dodeljenih sredstev
za sofinanciranje dela strokovnih delavcev.
Za športne panoge alpsko smučanje, smučarski teki, smučarski
skoki, smučanje–biatlon, kajak kanu, kolesarstvo–cestno,
kolesarstvo–gorsko in bmx, jadranje ter veslanje, ki izvajajo trenažni
proces izven MOL, se poleg sofinanciranja dela lahko sofinancira
tudi strošek prevoza na treninge v višini do 10 odstotkov znotraj
dodeljenih sredstev za sofinanciranje dela strokovnih delavcev.
Dodeljena višina sredstev za sofinanciranje dela strokovnih delavcev
je namenjena dejavnostim (vadbenim skupinam), ki izpolnjujejo
pogoj, da je vanje vključenih najmanj 8 športnikov v individualnih
in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah. V primeru
manjšega števila športnikov se dejavnosti sofinancirajo v
sorazmernem deležu števila športnikov.
Sofinanciranje sorazmernega deleža je namenjena dejavnostim
(vadbenim skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da je vanje vključenih:
 v individualnih športnih panogah najmanj 2 športnika,
 v kolektivnih športnih panogah najmanj toliko športnikov
kot to določa NPZ za nastop v uradnem tekmovalnem
sistemu.
Poleg sofinanciranja stroškov vadbe in tekmovanj se lahko zagotovi
brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti MOL.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene
uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi skupinami) znotraj
iste starostne kategorije, lahko določi obseg le posameznim
dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
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Mestne panožne športne šole v
katerih so vključeni otroci in
mladi, usmerjeni v kakovostni
in vrhunski šport

Predmet sofinanciranja je načrtovanje, organiziranje, izvajanje,
spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe strokovno
izobraženih delavcev z ustreznimi kompetencami (izobrazba
športne smeri ali dovoljenje za delo Strokovnega sveta RS za šport).
Predmet sofinanciranja je strošek dela strokovno izobraženih
delavcev v športnih panogah, ki so v 1. skupini panog.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene
skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri samostojnih
podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek
storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na
tekmovanjih.
Posameznemu strokovnemu delavcu se lahko sofinancira delo v več
dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri
čemer velja omejitev:
 skupni znesek sofinanciranja ne more presegati 18.000
eurov/točk,
 v primeru, da strokovni delavec dela pri več različnih
izvajalcih, so omejitve vezane na strokovnega delavca.
Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo strokovnih
delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne kategorije le pod
pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega
tekmovalnega sistem.
Razpisna komisija lahko v primeru več vadbenih skupin iste
starostne kategorije presodi upravičenost sofinanciranja in združi vse
športnike v eno sofinancirano vadbeno skupino.
Dodeljena sredstva za strokovnega delavca na posamezni dejavnosti,
ki jo vodi na Dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih
sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport se lahko za vsako posamezno starostno kategorijo povečajo za
10 odstotkov, in sicer za sodelovanje na tekmovanjih uradnih
tekmovalnih sistemov in/ali za stroške amortizacije športne opreme.
Poleg tega se za športne panoge alpsko smučanje, smučarski teki,
smučarski skoki, smučanje–biatlon, kajak kanu, kolesarstvo–cestno,
kolesarstvo–gorsko in bmx, jadranje ter veslanje, ki izvajajo trenažni
proces izven MOL, lahko dodatno povečajo sredstva za 10 odstotkov
za stroške prevoza na treninge.
Dodeljena višina sredstev za sofinanciranje dela strokovnih delavcev
je namenjena dejavnostim (vadbenim skupinam), ki izpolnjujejo
pogoj, da je vanje vključenih najmanj 8 športnikov v individualnih
in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah. V primeru
manjšega števila športnikov se dejavnosti sofinancirajo v
sorazmernem deležu števila športnikov.
Sofinanciranje sorazmernega deleža je namenjena dejavnostim
(vadbenim skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da je vanje vključenih:
 v individualnih športnih panogah najmanj 2 športnika,
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v kolektivnih športnih panogah najmanj toliko športnikov
kot to določa NPZ za nastop v uradnem tekmovalnem
sistemu.

Kakovostni šport (članske kategorije)
DEJAVNOSTI

PREDMET SOFINANCIRANJA

Dejavnosti vadbe in tekmovanj Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih in
uradnih tekmovalnih sistemov dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih
sistemov kakovostnega športa članov.
kakovostnega športa
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v katerih so
vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadijo in nastopajo na
tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. Sofinancirajo se
dejavnosti v katerih vadi in nastopa vsaj 2/3 športnikov, ki se po
starosti uvršča v kategorijo članov.
Predmet sofinanciranja je strošek dela strokovno usposobljenih ali
izobraženih delavcev v športnih panogah, ki so v 1. skupini panog.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene
skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri samostojnih
podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek
storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na
tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza
ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces
vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih, vendar le
v višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.
Posameznemu strokovnemu delavcu se lahko sofinancira delo v več
dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri
čemer velja omejitev:
 skupni znesek sofinanciranja ne more presegati 18.000
eurov/točk,
 v primeru, da strokovni delavec dela pri več različnih izvajalcih,
so omejitve vezane na strokovnega delavca.
Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo strokovnih
delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne kategorije le pod
pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega
tekmovalnega sistema.
Razpisna komisija lahko v primeru več vadbenih skupin iste
starostne kategorije presodi upravičenost sofinanciranja in združi
vse športnike v eno sofinancirano vadbeno skupino.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so lahko tudi stroški
tekmovanj uradnega tekmovalnega sistema in strošek amortizacije
športne opreme v višini do 10 odstotkov znotraj dodeljenih sredstev
za sofinanciranje dela strokovnih delavcev.
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Za športne panoge alpsko smučanje, smučarski teki, smučarski
skoki, smučanje–biatlon, kajak kanu, kolesarstvo–cestno,
kolesarstvo–gorsko in bmx, jadranje ter veslanje, ki izvajajo trenažni
proces izven MOL, se poleg sofinanciranja dela lahko sofinancira
tudi strošek prevoza na treninge v višini do 10 odstotkov znotraj
dodeljenih sredstev za sofinanciranje dela strokovnih delavcev.
Dodeljena višina sredstev za sofinanciranje dela strokovnih
delavcev je namenjena dejavnostim (vadbenim skupinam), ki
izpolnjujejo pogoj, da je vanje vključenih najmanj 6 športnikov v
individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih
panogah. V primeru manjšega števila športnikov se dejavnosti
sofinancirajo v sorazmernem deležu števila športnikov.
Sofinanciranje sorazmernega deleža je namenjena dejavnostim
(vadbenim skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da je vanje vključenih:
 v individualnih športnih panogah najmanj 2 športnika,
 v kolektivnih športnih panogah najmanj toliko športnikov
kot to določa NPZ za nastop v uradnem tekmovalnem
sistemu.
Zagotovi se brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v
lasti MOL, za vse skupine športnih panog.

Dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov
za mlajše člane

V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene
uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi skupinami) znotraj
iste starostne kategorije, lahko določi obseg le posameznim
dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih in
dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih
sistemov kakovostnega športa mlajših članov.
Mlajši člani so športniki, stari med 18 in 23 let s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Ljubljana.
Sofinancirajo se dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoj, da je v dejavnostih
(kakovostnega in vrhunskega športa) vlagatelja vključenih najmanj
6 športnikov.
Sofinancira se strošek dela ali strošek storitve strokovnega kadra
(tima strokovnjakov) iz različnih področij, ki neposredno sodelujejo
v trenažnem procesu vadbene skupine, stroške priprav, strošek
meritev, strošek mednarodnih tekmovanj, štipendije športnikov.
Posamezne dejavnosti, ki so v 1. skupini športnih panog, se
sofinancira v višini največ do 20.000 eurov/točk.

Vrhunski šport (članske kategorije)
DEJAVNOSTI
Dejavnosti vadbe in
tekmovanj uradnih

PREDMET SOFINANCIRANJA
Predmet sofinanciranja je izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih
dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov
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tekmovalnih sistemov
vrhunskega športa

vrhunskega športa članov s statusom kategorizacije olimpijskega,
svetovnega ali mednarodnega razreda.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v katerih so
vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadijo in nastopajo na
tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. Sofinancirajo se
dejavnosti v katerih vadi in nastopa vsaj 2/3 športnikov, ki se po
starosti uvršča v člansko kategorijo.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene
uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi skupinami) znotraj
iste starostne kategorije, lahko določi obseg le posameznim
dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Predmet sofinanciranja je strošek dela strokovno usposobljenih ali
izobraženih delavcev v športnih panogah, ki so v 1. skupini panog.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene
skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri samostojnih
podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek
storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na
tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza
ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces
vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih, vendar le v
višini do 20 % vseh dodeljenih sredstev.
Posameznemu strokovnemu delavcu se lahko sofinancira delo v več
dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri
čemer velja omejitev:
 skupni znesek sofinanciranja ne more presegati 18.000
eurov/točk,
 v primeru, da strokovni delavec dela pri več različnih izvajalcih,
so omejitve vezane na strokovnega delavca.
Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo strokovnih
delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne kategorije le pod
pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega
tekmovalnega sistema.
Razpisna komisija lahko v primeru več vadbenih skupin iste starostne
kategorije presodi upravičenost sofinanciranja in združi vse športnike
v eno sofinancirano vadbeno skupino.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so lahko tudi stroški
tekmovanj uradnega tekmovalnega sistema in strošek amortizacije
športne opreme v višini do 10 odstotkov znotraj dodeljenih sredstev
za sofinanciranje dela strokovnih delavcev.
Za športne panoge alpsko smučanje, smučarski teki, smučarski skoki,
smučanje–biatlon, kajak kanu, kolesarstvo–cestno, kolesarstvo–
gorsko in bmx, jadranje ter veslanje, ki izvajajo trenažni proces izven
MOL, se poleg sofinanciranja dela lahko sofinancira tudi strošek
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prevoza na treninge v višini do 10 odstotkov znotraj dodeljenih
sredstev za sofinanciranje dela strokovnih delavcev.

Trajnostni ciljni projekti
olimpijskih športov

Zagotovi se brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti
MOL, za vse skupine športnih panog.
Predmet sofinanciranja je izpeljava ciljnih dejavnosti, v katere so
vključeni športniki s statusom kategorizacije olimpijskega,
svetovnega ali mednarodnega 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.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.

Trajnostne dejavnosti
vrhunskega športa invalidov

Posamezne dejavnosti se sofinancira v višini:
 največ do 20.000 eurov/točk za dejavnost Trajnostni ciljni
projekti olimpijskih športov in
 največ do 5.000 eurov/točk za dejavnost Trajnostne
dejavnosti vrhunskega športa invalidov.
Sofinancira se strošek dela ali strošek storitve strokovnega kadra
(tima strokovnjakov) iz različnih področij, ki neposredno sodelujejo
v trenažnem procesu vadbene skupine, stroške priprav, strošek
meritev, strošek mednarodnih tekmovanj in štipendije športnikov.

Športne prireditve in promocija športa:
DEJAVNOSTI
Velika in druga mednarodna
tekmovanja in prireditve

PREDMET SOFINANCIRANJA
Predmet sofinanciranja je zagotavljanje pogojev za sodelovanje
klubov s področja MOL na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah
pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj ter
zagotavljanje pogojev za organizacijo mednarodnih športnih
tekmovanj.
Odprta državna prvenstva niso predmet sofinanciranja.

Evropska ligaška tekmovanja
in svetovni pokali

Sofinancirajo se stroški dela, materiala, blaga in storitev, ki so
neposredno vezani na izvedbo dejavnosti.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek dela
strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih
delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo
strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene
skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem
delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki
neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi
športnike/ekipe na tekmovanjih, vendar le v višini do 20 % vseh
dodeljenih sredstev.
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Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe
prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programa v
obsegu:
 za dejavnost Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških
tekmovanj in drugih velikih ligaških tekmovanj ter svetovnih
pokalov 1 enota tekmovanja,
za ostale dejavnosti Velika in druga mednarodna tekmovanja in
prireditve se dodeli obseg na podlagi predračuna, ki ga izda
upravljavec športnega objekta.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje športnih organizacij
DEJAVNOSTI
Delovanje zvez športnih društev

3.

PREDMET SOFINANCIRANJA
Predmet sofinanciranja je izvajanje dejavnosti, ki bodo prispevale
k povečanju kakovosti programov športnih društev, povečanju
strokovnega prostovoljnega dela v društvih in povečanju članov
športnih društev ter posledično športno dejavnih prebivalcev v
MOL.

PREDVIDEN OBSEG JAVNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO RAZPISANIH PODROČIJ,
PROGRAMOV, PODPROGRAMOV IN DEJAVNOSTI LPŠ MOL

Okvirne višine sredstev in obseg dodelitve uporabe prostora, ki so namenjene izvedbi izbranih
programov za leto 2022 po posameznih razpisnih področjih, programih, podprogramih in dejavnostih
za posamezno leto znašajo:
Okviren
obseg
dodelitve
prostora

Program

1.1.1.1. Mali sonček za predšolske otroke - Drsanje in
seminarji
1.1.1.2. Mali sonček za predšolske otroke - Krosi
1.2.3. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
1.2.5.10. Šport je igra - 1. - 6. razred
1.2.5.11. Šolski športni krožki - 7. - 9. razred
1.2.5.3.1. Gremo na kolo - Animacijske dejavnosti
cestnega kolesarstva na osnovnih šolah

Razpoložljiv
Dodeljena a sredstva za
sredstva
javni poziv
2020 v eurih
2022 v
eurih/točkah

300

10.926

20.000

32

3.700
37.100
71.550
68.600
15.000

3.700
83.700
190.000
150.000
15.000

1.2.5.3.2. Gremo na kolo - Animacijske dejavnosti
cestnega kolesarstva na kolesarskem poligonu

15.000

15.000

1.2.5.3.3. Gremo na kolo - Animacijske dejavnosti
gorskega kolesarstva na osnovnih šolah

15.000

15.000
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1.2.5.3.4. Gremo na kolo - Animacijske dejavnosti
gorskega kolesarstva v Koloparkih, Bike parku Ljubljana
in BMX Savsko naselje

800

15.000

15.000

1.2.5.4.1. Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine
s posebnimi potrebami

2.320

4.258

4.258

72.000

72.000

dodelitev
prostora

dodelitev
prostora

28

15.000
7.000
5.000

15.000
17.000
10.000

142.179

1.029.401

1.300.000

1.576.250

1.939.126

94.429

130.000

226.877

226.877

4.000
77.697

4.000
100.000

120.000
0
dodelitev
prostora

120.000
0
dodelitev
prostora

12.000
96.400

12.000
96.400

10.000
7.000
45.000
20.000
14.400
8.539
144.000
200.000
150.000
180.000
5.000
17.900

10.000
7.000
45.000
20.000
14.400
8.539
144.000
200.000
150.000
180.000
5.000
17.900

24.000

24.000

1.2.5.4.2. Trenerji v športu otrok in mladine s posebnimi
potrebami
1.2.5.5. Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za
otroke do 12. let
1.2.5.6. Animacijske dejavnosti športa mladine
1.3.1. Šolska športna tekmovanja za mladino
1.3.2.Tekmovanja študentov fakultet Univerze v
Ljubljani
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v
kakovostni in vrhunski šport
1.5. Mestne panožne športne šole v katerih so vključeni
otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport
(MPŠŠ)
2.1.1. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov kakovostnega športa

40.634

2.1.2. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za mlajše člane
2.1.4. Športnik leta Ljubljane
2.2.1. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov vrhunskega športa

15.124

2.2.2. Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov
2.2.3. Trajnostne dejavnosti vrhunskega športa invalidov
2.3.1.2. Strokovno vodena vadba za upokojence ali
starejše od 65 let - dodelitev brezplačne uporabe prostora
2.3.1.7. Animacijska vadba za starejše
Športna rekreacija v okviru programa Razgibajmo
Ljubljano – SKUPNO 2.3.2.
2.3.2.1. Ligaška tekmovanja
2.3.2.2. Brezplačne akcije
2.3.2.3. Brezplačne vadbe
2.3.2.4. Promocijski program - animacijski dnevi
2.3.2.5. Otoki športa
2.4. Programi športa invalidov
3.1.1. Delovanje zvez športnih društev
3.4.1. Ljubljanski maraton
3.4.2. Pohod ob žici
3.4.3. Maraton Franja
3.4.4. Tek na grad
3.4.5. Razgibajmo Ljubljano - rekreativne prireditve v
MOL
3.4.6.2. Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za
mladince in mlajše člane
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17.502

2.530
22
898

2.876

1.128

3.4.6.4. Odprto prvenstvo Ljubljane v odbojki na mivki
(CEV/FIVB)
3.4.6.5. Tek na Šmarno goro (IAAF)
3.4.6.6. Kolesarska Dirka po Sloveniji (UCI)
3.4.6.7. Mednarodni turnir Judo Nagaoka
3.4.6.8. Mednarodni turnir MTM v ritmični gimnastiki
3.4.6.9. Mednarodni plavalni miting Ilirija
3.4.6.10. Pokal mesta Ljubljane v plavanju
3.4.6.12. Nogometni turnir Ljubljana open
3.4.6.14. Mednarodni turnir Marjana Rožanca v
nogometu
3.4.6.15. Triatlon Ljubljana
3.4.6.16. Odprto prvenstvo Ljubljane v curlingu
3.4.6.17. Maraton prijateljstva Ljubljana – Trst
3.4.6.18. Ljubljanski šahovski Festival
3.4.6.19. Mednarodno karate tekmovanje Ljubljana open

28.000

28.000

15.000
0
3.000
3.000
0
0
3.000
3.000

15.000
12.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

3.000
3.000
3.000
0
3.000

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

3.4.6.21. Odprto prvenstvo Ljubljane v uličnem
balvanskem plezanju

12.000

12.000

3.4.6.22. Zimski turnir v odbojki na mivki
3.4.6.23. BMX Alpe – Adria
3.4.6.24. Odprto prvenstvo Ljubljane v kratki golfski igri
3.4.6.25. Mednarodni turnir Bežigrad v judu
3.4.6.26. Pogačnikov memorial – mednarodni turnir v
košarki na vozičkih Ljubljana

8.000
12.000
3.000
3.000
3.000

8.000
12.000
3.000
3.000
3.000

559

dodelitev
prostora

dodelitev
prostora

6*

1.120.000

1.120.000

8.000
dodelitev
prostora

8.000
dodelitev
prostora

3.4.6.27. Druga tekmovanja in prireditve - dodelitev
uporabe prostora
3.4.6.28. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških
tekmovanj in drugih velikih ligaških tekmovanj ter
svetovnih pokalov pod okriljem mednarodne športne
zveze oziroma združenj
3.4.6.30. Mednarodni gorsko kolesarski festival
3.4.6.36.Velika tekmovanja in prireditve

Skupaj

17
20
13
98

48

30
45

227.355

5.569.627

6. 540.500

Opomba: * za dejavnost Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj in drugih velikih
ligaških tekmovanj ter svetovnih pokalov se dodeljuje 1 enota tekmovanja.
Okvirna višina sredstev oziroma število točk za leto 2022 je opredeljena na osnovi dodeljenih sredstev
v letu 2020 in letnega programa športa za leto 2022, pri čemer je vrednost točke 1 euro. V primeru
zmanjšanja razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za leto 2022 se izračuna nova vrednost točke in s
tem nova višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti.
Potrditev izvajanja programa 1.2.5.5.Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12, kjer je predmet sofinanciranja dodelitev
uporabe prostora, bo izvedena v sklopu tega javnega poziva. Predložitev dokazila o izvajanju dejavnosti
(Dogovor o rezervaciji športnega objekta za izvedbo animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in
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mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12. let, ki se zaključijo do 17. ure) bodo
izvajalci morali predložiti ob začetku izvajanja dejavnosti v šolskem letu 2022/2023. Vzorec dogovora
in navodila bodo izvajalci prejeli po e-pošti do konca šolskega leta 2021/22.

4.

POGOJI ZA POTRDITEV IZVAJANJA IZBRANIH DEJAVNOSTI LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2022

Osnovni in posebni pogoji ostajajo enaki, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji iz leta 2020, ki je
priloga k temu pozivu.
Pojasnilo o zamenjavi strokovnega kadra:
V primeru, da da je prišlo do zamenjave prvotnega strokovnega delavca, mora izvajalec vpisati zadnjega
aktualnega strokovnega delavca. Novi strokovni delavec mora izpolnjevati vse z javnim razpisom
določene pogoje in imeti enako ali višjo stopnjo usposobljenosti kot prvotni strokovni delavec s katerim
je vlagatelj kandidiral na Odprtem javnem razpisu za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov
športa za leta 2020, 2021 in 2022.
Zamenjava izobraženega strokovnega delavca z usposobljenim strokovnim delavcem v potrditvi
izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa za leto 2022, v okviru tega javnega poziva, ni
možna.
V primeru neustrezne zamenjave bodo sredstva za sofinanciranje dejavnosti zavrnjena. Možna je le
dodelitev uporabe prostora za izvajanje dejavnosti.
Pojasnilo o vpisovanju športnikov :
Na področju tekmovalnega športa je potrebno pri vseh dejavnostih, zaradi spreminjanja evidenc
registriranih športnikov, pripadajoče športnike v posamezni dejavnosti (vadbeni skupini) na novo
vpisati. Aktualne podatke o registriranih športnikih bo izvajalec pridobil neposredno iz uradne evidence
registriranih športnikov, ki jo vodi OKS. V primeru, da izvajalec posameznega športnika ne bo našel v
evidenci, se mora obrniti direktno na OKS. V kolikor športnik ne bo zaveden v evidenci do izteka roka
za oddajo potrditve izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa za leto 2022, se le ta ne bo
mogel upoštevati pri sofinanciranju dejavnosti za leto 2022.

5.

MERILA ZA
DEJAVNOSTI

IZBOR

PODROČIJ,

PROGRAMOV,

PODPROGRAMOV

IN

Merila za izbor področij, programov, podprogramov in dejavnosti ostajajo enaki, kot so navedeni v
razpisni dokumentaciji iz leta 2020, ki je priloga k temu javnemu pozivu.

6.

OBDOBJE PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v letu 2022.
Brezplačna uporaba prostora se dodeljuje za obdobje 1.9.2022 do 31.8.2023. Izjema so enkratne športne
prireditve, ki se izvedejo v obdobju od 1.1.2022 do 31.8.2022 in zanje v javnem razpisu iz preteklega
leta ni bila dodeljena uporaba prostora. Enota za izvedbo vadbe se pri dodeljevanju brezplačne uporabe
prostora upošteva 45 minut.
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7.

ROK ZA PREDLOŽITEV POTRDITVE IZVAJANJA IZBRANIH DEJAVNOSTI
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2022 IN NAČIN PREDLOŽITVE

Potrditev izvajanja izbranih dejavnosti izbrani izvajalci izpolnijo in oddajo v elektronski sistem (eRazpis). Za vsako posamezno dejavnost izvajalec potrdi obstoječe podatke oziroma napove spremembo
v izvajanju skladno z navodili za izpolnjevanje posameznega obrazca.
Sočasno z oddajo potrditve v elektronski sistem bo izpis potrditve poslan na elektronski naslov:
glavna.pisarna@ljubljana.si. Izvajalec potrdilo o oddaji prejme na elektronski naslov, naveden v vlogi.
Potrditev mora biti oddana v elektronski sistem najkasneje do vključno 26. 11. 2021 (velja datum
oddaje vloge potrditve izvajanja izbranih dejavnosti v elektronski sistem).
Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v e- Razpis v skenirani obliki.
Potrditev, ki ne bo izpolnjena in oddana v elektronskem sistemu e- Razpis do navedenega roka, bo
zavržena. V tem primeru izbrane dejavnosti ne bodo sofinancirane v letu 2022.
Za uvrstitev v postopek potrditve dodeljenih sredstev oziroma dodelitve sredstev mora vsaka vloga
potrditve izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL« v e-Razpisu;
pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
izjave, oddane preko e-Razpisa;
obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in oddane preko e-Razpisa;
prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.

-

POMEMBNO:
V primeru, da izvajalec ne odda potrditve posamezne dejavnosti ali da ne odda potrditve vseh izbranih
dejavnosti, v letu 2022 ni upravičen do sofinanciranja izbranih dejavnosti ali/in brezplačne uporabe
prostora.
V kolikor izvajalec ve, da posamezne izbrane dejavnosti v letu 2022 ne bo mogel izvajati pod izbrani
mi pogoji, neizvajanje označi na obrazcu posamezne dejavnosti.
8.

DATUM ODPIRANJA POTRDITEV IZVAJANJA
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2022

IZBRANIH

DEJAVNOSTI

Odpiranje vlog potrditev bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 29. 11. 2021 in ne bo javno.
Za vsako vlogo komisija ugotovi ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna.
Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
Najprej bo razpisna komisija preverila pravočasnost vseh prispelih vlog v sistem elektronskih evidenc
za vodenje dokumentarnega gradiva MOL. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba,
izvajalec razpisa zavrže z odločbo. Pritožba zoper odločbo ni dovoljena.
Odpiranje vseh pravočasnih vlog bo postopno. Vloga se smatra kot odprta, ko ji je dodeljen status odprto
v elektronskem sistemu e- Razpis. O odpiranju vlog se vodi evidenca odpiranja vlog in zapisnik
odpiranja.
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Na odpiranju razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oz. vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osmih (8) dni dopolnijo.
Poziv za dopolnitev bo posredovan v elektronski obliki. Za potrebe elektronskega vročanja poziva za
dopolnitev je potrebno v elektronskem sistemu e- Razpis izpolniti vse potrebne podatke in potrditi
strinjanje z elektronskim vročanjem.

9.

ODLOČANJE V POSTOPKU JAVNEGA POZIVA

Na podlagi predloga razpisne komisije o ustrezno potrjenih dejavnostih letnega program športa za leto
2022 bo po pooblastilu župana z odločbo odločila direktorica Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
o ugovoru zoper to odločbo pa župan MOL.
Na podlagi predloga razpisne komisije bo o potrditvi izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na
razpisanih področjih po pooblastilu župana z odločbo odločila direktorica Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana, o ugovoru zoper to odločbo pa župan MOL. Merila za izbor programov so določena z
Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini
Ljubljana (Uradni list RS, št. 74/17). Ugovor glede izbora meril v okviru javnega poziva ni možna.
Popolnost vloge se bo preverjala na podlagi časa oddaje vloge in pogojev navedenih v 5. odstavku 7.
točke.
Zavržene bodo vloge, ki:
-

ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki besedila tega javnega poziva,
bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali
dostavljene na drug naslov,
ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za posamezno razpisno področje oz. te ne bodo oddane v e- Razpis,
ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
-

tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu
javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
tistih vlagateljev, pri katerih bo pri pregledu vlog ugotovljeno navajanje neresničnih podatkov,
tistih vlagateljev, ki so v letu zadnjega razpisa navajali neresnične podatke,
ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

Pristojni organ bo ločeno izdal delne odločbe o sofinanciranju programov in delne odločbe o dodelitvi
domicila in uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov.
Z izvajalci se na podlagi odločbe za leto 2022 sklene aneks (dodatek) k osnovni pogodbi. V kolikor
zaradi zavrnitve dejavnosti, ker v njih ni bilo (zadostno število) športnikov v času oddaje vlog na javni
razpis 2020 in javni poziv 2021, še ni bila sklenjena pogodba, se za leto 2022 sklene z izvajalcem
osnovna pogodba o izvajanju letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2022.
Vse odločbe in aneksi bodo vročeni v elektronski obliki. Za potrebe elektronskega vročanja odločb in
pogodb je potrebno v elektronskem sistemu e- Razpis izpolniti vse potrebne podatke in potrditi strinjanje
z elektronskim vročanjem.
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ROK OBVEŠČANJA O IZIDU JAVNEGA POZIVA

10.

MOL bo vse vlagatelje o izidu potrditve o sofinanciranih programih Letnega programa športa za leto
2022 obvestil v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog, o dodelitvi domicila in dodelitvi uporabe
prostora v mreži javnih športnih objektov pa v roku 240 dni po zaključku odpiranja vlog.

11.

DOKUMENTACIJA ZA POTRDITEV IZVAJANJA IZBRANIH DEJAVNOSTI
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2022

Dokumentacija je od dneva te objave dosegljiva na spletni strani MOL:
https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/
Vlagatelj morajo potrditev izpolniti in oddati v elektronskem sistemu e – Razpis (spletna aplikacija
Razpisi MOL – Oddelek za šport) https://razpisisport.ljubljana.si.

»On line« razpis je dostopen na: https://razpisisport.ljubljana.si/. DODATNE
INFORMACIJE V ZVEZI Z POTRDITVIJO IZVAJANJA IZBRANIH DEJAVNOSTI
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2022

12.

Vprašanja v zvezi z javnim pozivom se zastavijo izključno na elektronski naslov:
razpisi.sport@ljubljana.si. najkasneje do 24. 11. 2021. Po tem datumu odgovorov na vprašanja ne
zagotavljamo.
Odgovori na pogostejša vprašanja bodo objavljeni v elektronskem sistemu e – Razpis (spletna aplikacija
Razpisi MOL – Oddelek za šport) https://razpisisport.ljubljana.si.
Dodatna navodila za izpolnjevanje obrazcev javnega poziva se nahajajo na posameznih obrazcih v
spletni aplikaciji.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Ljubljana, 12. 11. 2021

Priloge:



Letni program športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022
Odprti javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za leta 2020,
2021 in 2022
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