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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 

15/03 – ZOPA), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–

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

– uradno prečiščeno besedilo)  je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji Mestnega sveta MOL 

dne 30. 1. 2017 sprejel 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2017 

1. UVOD 

 

V skladu in na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – 

ZGO-1 in 15/03 - ZOPA) se izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 

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

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

LPŠ). LPŠ določa programe športa v MOL, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto 

dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu MOL. 

 

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

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

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

tedensko.  

 

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

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

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

načelih trajnostnega razvoja 

 Povečati število trajnostnih športnih organizacij in športnih prireditev 

 Vse športne prireditve bodo sledile politiki nič odpadkov 

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

2. PODROČJE MNOŽIČNEGA ŠPORTA 

2.1. Smernice na področju množičnega športa 

 

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

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

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

ki zagotavljajo trajnost do ljudi in do okolja. 
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2.2. Cilji na področju množičnega športa 

 

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

gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno 

 Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v interesnih programih športa oziroma 

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

športa, za 5 odstotkov letno 

2.3. Ukrepi in sofinanciranje na področju množičnega športa  

 

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

morejo organizirati (kros, drsanje, usposabljanja za vzgojiteljice…) 

 Spodbujati brezplačne animacijske programe po pouku za otroke in mlade, ki niso vključeni v 

tekmovalni šport s pestro in kakovostno športno ponudbo v različnih športih. V šolska športna 

tekmovanja spodbujati udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso 

registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze, z 

namenom pridobiti novo, pozitivno izkušnjo v športnem tekmovanju. Spodbudi se program 

Žogarija, ki otroke do vključno 11 leta starosti spodbuja k igri v športu 

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

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

dvakrat tedensko. Vadba bo potekala v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano 

 V okviru projekta Razgibajmo Ljubljano izvesti vsaj en množični športno rekreativni dogodek 

mesečno in skupaj najmanj 30 množičnih športno rekreativnih dogodkov letno 

 Standardizirati urbano športno opremo na otokih športa za vse (zunanji fitnes, trim naprave, 

naprave za ulično vadbo, športna igrišča) v naseljih in v naravi 

 Letno vzpostaviti vsaj 5 novih otokov športa za vse v naseljih in v naravi 

2.4. Interesne športne dejavnosti za otroke, mladino in študente 

 

Na področju interesnih dejavnosti za otroke in mladino želimo vsem otrokom, mladini in študentom 

ponuditi čim več kvalitetnih in cenovno dostopnih programov, 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, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje, in okvirna višina sofinanciranja: 

a) Mali sonček – 33.740 eurov 

b) Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke – koordinacija programa 

c) Interesne dejavnosti po pouku do 17. ure – 480.000 eurov 

d) Gremo na kolo – animacijski program cestnega kolesarstva na osnovnih šolah – 15.000 eurov in 

animacijski program gorskega kolesarjenja v Koloparku, Bike parku Podutik in BMX Savsko 

naselje – 15.000 eurov  

e) Animacijski programi športa otrok invalidov – 8.000 eurov 

f) Animacijski programi športa mladine – 30.000 eurov 

g) Šolska športna tekmovanja otrok, mladine in študentov – 209.660 eurov  

h) Žogarija – 20.000 eurov 

i) Drugi animacijski programi – 25.000 eurov 

 

V proračunu za leto 2017 so na proračunski postavki 081001: Šport otrok, mladine in študentov konto 

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, predvidena sredstva v višini 

716.400 eurov. 
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2.5. Odrasli 

 

Na področju športne rekreacije odraslih želimo vključiti v programe zlasti tiste občane, ki do sedaj 

niso športno aktivni oziroma to počnejo neorganizirano in le občasno. Spodbuda je usmerjena 

predvsem na programe v naravi in programe celoletne vadbe za nastop na tradicionalnih množičnih 

športno rekreativnih prireditvah v Ljubljani. Nalogo koordiniranja izvajanja najmanj 30 programov 

Teka,  Pohodništva, Kolesarjenja (cestno in gorsko), Tek na smučeh, Kegljanja, Športnega plezanja in 

Vodenih vadb na otokih športa bodo imele zveze športnih društev. Za vsakega izmed sklopov bo 

izvedena animacijsko promocijska prireditev, kateri bodo sledile animacijske vsebine v obliki vodene 

vadbe. S spodbujanjem delovanja športnih zvez želimo zagotavljati infrastrukturo za izvajanje 

kakovostne organizirane športne vadbe. 

 

Programi, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje, in okvirna višina sofinanciranja: 

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

Pohodništvo, Kolesarjenje (cestno in gorsko), Tek na smučeh, Kegljanje, Športno plezanje in 

Vodena vadba na otokih športa – 88.600 eurov (PP 081002: 68.600 eurov in PP 081003: 20.000 

eurov) 

b) Program množičnega športa invalidov – 15.000 eurov  

c) Veteranski šport – dodelitev uporabe prostora 

d) Drugi animacijski programi – 21.000 eurov 

e) Delovanje zvez športnih društev – 140.000 eurov 

V proračunu za leto 2017 so na proračunski postavki 081002: Šport odraslih konto 4120 Tekoči 

transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, predvidena sredstva v višini 104.600 eurov ter na 

proračunski postavki 081003: Delovanje športnih društev in zvez športnih društev, ustanovljenih za 

območje MOL konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, predvidena 

sredstva v višini 160.000 eurov. 

2.6. Športno rekreativni dogodki in prireditve za vse 

 

Na področju velikih športno rekreativnih prireditev imamo cilj izvesti najmanj 30 prireditev. S tem 

želimo dati Ljubljani športni utrip, ki ga prinesejo množične prireditve ter spodbuditi prebivalce k 

redni športni vadbi in pripravam na športno rekreativne prireditve. Hkrati pa veliki dogodki 

predstavljajo udejanjanje blagovne znamke »Ljubljana je šport«. Pri pripravi in izvajanju športno 

rekreativnih prireditev je pomemben vidik upoštevanje načel trajnostnega razvoja, zato se le te morajo 

izvajati skladno s Priročnikom za organizacijo trajnostnih dogodkov. 

 

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

sofinanciranja: 

1. Tradicionalni program:  

 Ljubljanskega maratona (200.000 eurov)  

 Pohoda (120.000 eurov)  

 Maratona Franja (145.000 eurov) 

2. Ostali športno rekreativni dogodki v okviru programa Razgibajmo Ljubljano (20.000 eurov)  

 

V proračunu za leto 2017 so na proračunski postavki 081007: Športne prireditve in mednarodna 

dejavnost v športu konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, predvidena 

sredstva v višini 481.000 eurov. 
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3. PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA 

3.1. Smernice na področju tekmovalnega športa 

 

Na področju tekmovalnega športa želimo spodbujati izvedbo programov športnih tekmovanj z več 

pestre in kakovostnejše gibalno športne ponudbe v olimpijskih športih na športnih objektih v lasti 

MOL oziroma objektih v javno zasebnem partnerstvu. Spodbujali se bodo projekti, ki zagotavljajo 

trajnostni razvoj do ljudi in do okolja. Trajnostni vidik do ljudi se mora v športnih programih odražati 

na način, da mladi športniki niso podvrženi zgodnji specializaciji, ki nemalokrat povzroči prezgodnje 

prenehanje ukvarjanja otrok in mladih s športom zaradi zasičenosti in poškodb. Programi morajo biti 

zasnovani tako, da bodo mladini ob prehodu v članske selekcije omogočali nadaljnjo športno pot in 

pogoje za doseganje vrhunca njihove športne poti.  

3.2.  Cilji na področju tekmovalnega športa  

 

 Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov 

letno 

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

omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu 

 Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih 

pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj 

 Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL (SP v odbojki 

U23 za ženske 2017, Evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju, svetovni in evropski pokali) 

 Začeti z izgradnjo atletskega centra in teniškega centra 

3.3.  Ukrepi in sofinanciranje izvajalcev LPŠ na področju tekmovalnega športa  

 

 Sofinancirati strokovni kader z ustrezno usposobljenostjo oziroma izobrazbo za vse skupine 

registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih olimpijskih športov 

 Sofinancirati 100 najboljših strokovnih delavcev z ustrezno izobrazbo in referencami, ki bodo 

izvajali programe za mlade športnike v programu Mestnih panožnih športnih šol 

 Izbrati strokovne eksperte, koordinatorje športnih panog, katerih ekipe oziroma posamezniki 

nastopajo na evropskih in svetovnih tekmovanjih, ki bodo usmerjali, koordinirali in nadzorovali 

izvajanje strategij oziroma programov posameznih športnih panog v MOL 

 Sofinancirati 8 profesionalnih ekip, ki bodo nastopale v evropskih in svetovnih tekmovanjih 

oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj 

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

 

Glavno vodilo programov športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport, je upoštevanje načel trajnostnega razvoja. Le ta se izraža na način postopnega in 

kontroliranega povečevanja obremenjenosti otrok in mladine v programih vadbe in tekmovanj. Na tak 

način ne bo prihajalo do poškodb, zasičenosti in upada motivacije, ki posledično privede do upada 

števila registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah. Trajnostni vidik do ljudi se v 

športnih programih mora odražati na način, da mladi športniki niso podvrženi zgodnji specializaciji, ki 

nemalokrat povzroči prezgodnje prenehanje ukvarjanja otrok in mladih s športom. Programi morajo 

biti zasnovani tako, da bodo otrokom in mladini ustvarjali željo po športni aktivnosti skozi celotno 

obdobje odraščanja ter nadaljevanje do pozne starosti. Zato je pomembno zagotoviti  pogoje za prehod 

v članske selekcije in pogoje za doseganje vrhunca njihove športne poti v tem obdobju in ne prej! 

 

Za zagotavljanje kakovostnega dela z mladimi bomo sofinancirali stroške dela 100 strokovno 

izobraženih trenerjev v programu mestnih panožnih športnih šol. V navedeni kvoti sta vključena tudi 

do dva športna psihologa, katera bosta nudila podporo ostalim trenerjem in športnikom. Pri izboru 

trenerjev, koordinaciji dela in nadzoru izvedbe programov bodo vključeni tudi eksperti iz posameznih 
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športnih panog. V programih, ki jih ne bodo izvajali trenerji mestnih panožnih športnih šol se zagotovi 

sofinanciranje stroškov dela ostalih strokovnih delavcev s strokovno usposobljenostjo oziroma 

ustrezno izobrazbo. 

 

Programi, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje, in okvirna višina sofinanciranja: 

a) Animacijski programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  

b) Programi vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport  – 1.500.00 eurov (od tega okvirno za individualne športne panoge 

820.000 eurov in za kolektivne športne panoge 680.000 eurov) 

c) Projekti spremljanja učinkov vadbe, preprečevanja poškodb in ozaveščanja strokovnega kadra – 

24.205 eurov 

d) Mestne panožne športne šole v katere so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in 

vrhunski šport – 1.846.800 eurov 

 

V proračunu za leto 2017 so na proračunski postavki 081001: Šport otrok, mladine in študentov konto 

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, predvidena sredstva v višini 

1.524.205 eurov ter na proračunski postavki 081031: Mestne panožne športne šole konto 4120 Tekoči 

transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, sredstva v višini 1.846.800 eurov. 

3.5.  Kakovostni in vrhunski šport odraslih 

 

Programi 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. Sofinancirani bodo tisti programi, ki bodo vključevali mlajše člane (polnoletni 

športniki, ki po prestopu iz mladinskih kategorij nastopajo v članskih kategorijah). Programi 

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. Pri izboru projektov, koordinaciji dela in nadzoru izvedbe projektov bodo 

vključeni tudi eksperti iz posameznih športnih panog. 

 

Programi, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje, in okvirna višina sofinanciranja: 

a) Programi vadbe in tekmovanj za mlajše člane kakovostnega športa (ki prestopijo iz mladinskih v 

članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov) – 150.000 eurov  

b) Programi kakovostnega športa – 100.000 eurov (od tega okvirno za individualne športne panoge 

55.000 eurov in za kolektivne športne panoge 45.000 eurov) 

c) Programi vrhunskega športa – 100.000 eurov (od tega okvirno za individualne športne panoge 

55.000 eurov in za kolektivne športne panoge 45.000 eurov) 

d) Panožni koordinatorji MOL (atletika, plavanje, nogomet, košarka, odbojka, tenis, idr.) – 50.000 

eurov 

 

V proračunu za leto 2017 so na proračunski postavki 081002: Šport odraslih konto 4120 Tekoči 

transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, predvidena sredstva v višini 400.000 eurov. 

3.6.  Športna tekmovanja in prireditve za vse 

 

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 mednarodna tekmovanja in prireditve, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje, in 

okvirna višina sofinanciranja: 
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a) Velika mednarodna tekmovanja in prireditve (207.500 eurov):  

 Svetovni pokal v gimnastiki (30.000 eurov)  

 Evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju (30.000 eurov)  

 Svetovno prvenstvo v odbojki za ženske U23 (10.000 eurov)  

 Ljubljana CEV odbojka na mivki (35.000 eurov)  

 Tek na Šmarno goro (15.000 eurov)   

 Kolesarska Dirka po Sloveniji (15.000 eurov)   

 Mednarodni turnir Judo Nagaoka (2.000 eurov)  

 Mednarodni turnir MTM v ritmični gimnastiki (2.000 eurov)  

 Mednarodni plavalni miting Ilirija (2.000 eurov)  

 Pokal mesta Ljubljane v plavanju (2.000 eurov)  

 Mednarodni turnir Floorball Ljubljana open (2.000 eurov)  

 Nogometni turnir Ljubljana open (4.000 eurov)  

 Nogometni turnir prijateljskih mest (4.000 eurov)   

 Mednarodni turnir  Marjana Rožanca v nogometu (3.000 eurov)  

 Triatlon Ljubljana (2.000 eurov)  

 Turnir Ljubljana open v curlingu (3.000 eurov) 

 Maraton prijateljstva Ljubljana – Trst (3.000 eurov)  

 Ljubljana Chess Festival (2.000 eurov)  

 Mednarodno karate tekmovanje Ljubljana open (2.000 eurov)  

 Ljubljana open v ulični košarki (8.000 eurov)  

 Ljubljana open v uličnem športnem plezanju (8.000 eurov) 

 Sealps Challenge (15.000 eurov) 

 BMX Alpe – Adria (10.000 eurov) 

 Finale evropskega klubskega pokala v balinanju za ženske (2.000 eurov) 

 druga tekmovanja in prireditve (34.500 eurov) 

 

b) Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali (1.500.000 eurov):  

 Sofinancirani nastopi v evropskih ligaških tekmovanjih oziroma drugih velikih ligaških 

tekmovanjih pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma združenja v:  

 košarki 330.000 eurov 

 nogometu 100.000 eurov  

 rokometu 330.000 eurov  

 moški odbojki 220.000 eurov  

 hokeju 220.000 eurov 

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

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

 odbojki na mivki 60.000 eurov 

 cestnem kolesarstvu 150.000 eurov 

 gorskem kolesarstvu 35.000 eurov 

V proračunu za leto 2017 so na proračunski postavki 081007: Športne prireditve in mednarodna 

dejavnost v športu konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, predvidena 

sredstva v višini 1.707.500 eurov. 
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4. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

4.1. Mednarodni turnir 4. mest 

V proračunu za leto 2017 so za udeležbo na turnirju 4. Mest v Zagrebu, na proračunski postavki 

081070: Turnir 4. mest – Ljubljana konto 4029 Drugi operativni odhodki, predvidena sredstva v višini 

22.200 eurov. 

5. PROGRAMI V IZVAJANJU JAVNEGA ZAVODA ŠPORT LJUBLJANA 

   

5.1. Naučimo se plavati za otroke in odrasle 

Za izvedbo programa bodo predvidena sredstva v višini 101.000 eurov ter uporaba zimskega kopališča 

Tivoli, uporaba letnega kopališča Kodeljevo in uporaba letnega kopališča Kolezija. 

 

V proračunu za leto 2017 so na proračunski postavki 081001: Šport otrok, mladine in študentov konto 

4133 Tekoči transferi v javne zavode, predvidena sredstva v višini 90.000 eurov. 

 

Za animacijske projekte plavanja so na proračunski postavki 081002: Šport odraslih konto 4120 

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, predvidena sredstva v višini 11.000 

eurov. 

 

5.2. Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ: 

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

v naslednjem okvirnem obsegu 45 minutnih enot: 

 

JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA  

Lokacija 

predvideno 

število enot 

ŠL BALINARSKA DVORANA KRIM / 4 steze mestnih panožnih športnih šol 

balinanje / balinanje 1370 

ŠL CENTER STOŽICE / DVORANA – košarka, rokomet / igre z žogo 500 

ŠL CENTER STOŽICE / nogometno igrišče – glavno / nogomet 150 

ŠL CENTER STOŽICE / nogometno igrišče – ogrevalno / nogomet 150 

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

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 1 – MK – 20 mest / strelstvo 900 

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

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 2 – MK – 20 mest / strelstvo 900 

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

ŠL PARK ZALOG / LEDENA DVORANA / hokej, drsanje, curling 2100 

ŠL PARK ZALOG / BALINIŠČE / balinanje 400 

ŠL DVORANA KRIM / cela dvorana / rokomet  3400 

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

ŠL HIPODROM STOŽICE / glavno jahališče 1000 

ŠL HIPODROM STOŽICE / kasaška steza 1000 

ŠL HIPODROM STOŽICE / maneža 1000 

ŠL HIPODROM STOŽICE / pomožno jahališče 800 



8 

 

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 1500 

ŠL JAMA / nogometno igrišče / malo / umetna trava 1200 

ŠL JAMA / nogometno igrišče / veliko / umetna trava 1700 

ŠL KAJAK KANU CENTER LIVADA / fitnes / fitnes 1000 

ŠL KEGLJIŠČE BEŽIGRAD /6 stez / kegljanje 1000 

ŠL RIC SAVA / maneža / jahanje 1800 

ŠL PARTIZAN MOSTE / telovadnica / igre z žogo 1800 

ŠL PARTIZAN ZELENA JAMA / borilnica / judo  1200 

ŠL PARTIZAN ZELENA JAMA / gimnastična dvorana / gimnastika  3200 

ŠL SKAKALNI CENTER MOSTEC / 5 skakalnic / smučarski skoki 2500 

ŠL STANIČEVA / telovadnica / igre z žogo 1500 

ŠL STANIČEVA / telovadnica / judo 1800 

ŠL STRELIŠČE JEŽICA / strelišče – 7 mest / zračna puška  800 

ŠL ŠC ČRNUČE / tenis – 5 igrišč / tenis 1000 

ŠL ŠC ČRNUČE / odbojka na mivki – 3 igrišča / odbojka na mivki 100 

ŠL PARK JEŽICA / košarka / igre z žogo 2350 

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

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

ŠL ŠC OVAL / STANEŽIČE / ragbi 2680 

ŠL ŠC TESOVNIKOVA / baseball  700 

ŠL ŠC TESOVNIKOVA / nogometno igrišče – umetna trava – malo / nogomet 1100 

ŠL ŠC TESOVNIKOVA / nogometno igrišče – umetna trava – veliko / nogomet 1400 

ŠL PARK KODELJEVO / asfaltna ploščad – park / nogomet, košarka 600 

ŠL PARK KODELJEVO / atletski stadion / atletika 1000 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – balon – 25 m / plavanje 10000 

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

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – balon – 50 m / plavanje 8700 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – letni – 25 m / plavanje 100 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – letni – 25 x 25 / vaterpolo 500 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – letni – 50 m / plavanje 3200 

ŠL PARK KODELJEVO / igre z žogo/ košarka, rokomet 2700 

ŠL PARK KODELJEVO / namiznoteniška dvorana / namizni tenis 2200 

ŠL PARK KODELJEVO / asfaltna ploščad – nogometno igrišče / nogomet, rokomet 600 

ŠL PARK KODELJEVO / asfaltna ploščad / košarka 600 

ŠL PARK KODELJEVO / nogometno igrišče – glavno / nogomet  500 

ŠL PARK KODELJEVO / nogometno igrišče – umetna trava / nogomet 1500 

ŠL PARK KODELJEVO / telovadnica / borilni športi 1300 

ŠL PARK KODELJEVO / tenis – 9 igrišč / tenis 2200 

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

ŠL PARK KODELJEVO / večnamenska dvorana 1000 

ŠL PARK ŠIŠKA /  bmx proga Savsko naselje / bmx 700 

ŠL PARK ŠIŠKA /  tenis – 9 igrišč / tenis 2000 
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ŠL PARK ŠIŠKA / dvorana / atletika 1800 

ŠL PARK ŠIŠKA / glavni stadion / atletika 1300 

ŠL PARK ŠIŠKA / metališče / atletika 1200 

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

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

nogomet 600 

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

nogomet 600 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče – pomožno  – trava / nogomet 800 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče – pomožno – trava – trikotnik / nogomet 800 

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

nogomet 1250 

ŠL PARK ŠIŠKA / pomožni stadion / atletika 1200 

ŠL ŠP SVOBODA / nogometno igrišče – glavno / nogomet 1500 

ŠL ŠP SVOBODA / nogometno igrišče – pomožno / nogomet 1500 

ŠL ŠP SVOBODA / tenis – 9 igrišč / tenis 2200 

ŠL PARK TIVOLI /  tenis – 8 igrišč / tenis 2000 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – 25 metrski – proge / plavanje 9520 

ŠL PARK TIVOLI / BORILNICA / judo 1400 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – otroški / plavanje 3820 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – šolski / plavanje 7320 

ŠL PARK TIVOLI / DRSALIŠČE / hokej, drsanje 2600 

ŠL PARK TIVOLI / DVORANA – igre z žogo / košarka, rokomet 2800 

ŠL PARK TIVOLI / KOTALKALIŠČE / kotalkanje 600 

ŠL PARK TIVOLI / sankališče – park 600 

ŠL PARK TIVOLI / balinišče – park / balinanje 600 

ŠL ŠRC FUŽINE / tenis – 10 igrišč / tenis 2200 

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

ŠL TABOR 69 / nogometno igrišče / nogomet 1800 

ŠL TENIS IGRIŠČA DRAVLJE /  4 igrišča / tenis  1600 

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

ŠL GUNCLJE / golf igrišče / pitch, putt 1000 

ŠL PARK RUDNIK / tenis igrišča Murgle 1 – 3 igrišča / tenis 400 

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO 1 1500 

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO 2 1500 

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 

 

Izvajanje LPŠ v objektih Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA poteka v skladu z določili Pravilnika 

o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana, ki jih je upravljavec dolžan upoštevati. 
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Upravljavec izvajalcem programov LPŠ za dodeljen obseg brezplačne uporabe prostora ne sme 

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

pogodbo.  

 

V primeru vključitve dodatnega objekta v razvid javnih športnih objektov MOL se obseg uporabe  za 

izvedbo LPŠ opredeli po enaki metodologiji. Dopolnitev se objavi v javnem razpisu. 

 

V proračunu za leto 2017 so na proračunski postavki 081006: Vzdrževanje in obratovanje javnih 

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

predvidena okvirna sredstva v višini 4.435.648  eurov. 

6. PROGRAMI V IZVAJANJU OSNOVNIH ŠOL 

  

6.1. Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ: 

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

v naslednjem okvirnem obsegu 45 minutnih enot: 

 

OSNOVNE ŠOLE  

Lokacija 

predvideno 

število enot 

OŠ BEŽIGRAD – 455 m2 1200 

OŠ BIČEVJE – 156 m2 1200 

OŠ BIČEVJE – 300 m2 1200 

OŠ BOŽIDARJA JAKCA – 122 m2 1200 

OŠ BOŽIDARJA JAKCA – 480 m2 1200 

OŠ BOŽIDARJA JAKCA – 98 m2 1200 

OŠ DANILE KUMAR – 264 m2 1200 

OŠ DANILE KUMAR – 448 m2 1200 

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA – 126 m2 1200 

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA – 236 m2 1200 

OŠ DRAGOMELJ – 500 m2 600 

OŠ DRAVLJE – 120 m2 1200 

OŠ DRAVLJE – 480 m2 1200 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – 117 m2 1200 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – 458 m2 1200 

OŠ FRANCETA BEVKA – 120 m2 1200 

OŠ FRANCETA BEVKA – 470 m2 1200 

OŠ HINKA SMREKARJA – 153 m2 1200 

OŠ HINKA SMREKARJA – 570 m2 1200 

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA – 288 m2 1200 

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA – 77m2 1200 

OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA – 150 m2 1200 

OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA – 448 m2 1200 

OŠ KAŠELJ - DVORANA KAŠELJ – 1125 m2  1200 

OŠ KETEJA IN MURNA – 288 m2 1200 

OŠ KETEJA IN MURNA – 512 m2 1200 



11 

 

OŠ KOLEZIJA – 488 m2 1200 

OŠ KOSEZE – 117 m2 1200 

OŠ KOSEZE – 461 m2 1200 

OŠ LEDINA – 148 m2 1200 

OŠ LEDINA – 512 m2 1200 

OŠ LIVADA – 160 m2 1200 

OŠ LIVADA – 448 m2 1200 

OŠ MAJDE VRHOVNIK – 540 m2 1200 

OŠ MAKSA PEČARJA – 130 m2 1200 

OŠ MAKSA PEČARJA – 288 m2 1200 

OŠ MAKSA PEČARJA – 342 m2 1200 

OŠ MARTINA KRPANA – 125 m2 1200 

OŠ MARTINA KRPANA – 448 m2 1200 

OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA – 120 m2 1200 

OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA – 480 m2 1200 

OŠ MIRANA JARCA – 184 m2 1200 

OŠ MIRANA JARCA – 474 m2 1200 

OŠ MIŠKA KRANJCA – 120 m2 1200 

OŠ MIŠKA KRANJCA – 448 m2 1200 

OŠ NOVE FUŽINE – 690 m2  1200 

OŠ NOVE JARŠE – 126 m2 1200 

OŠ NOVE JARŠE – 433 m2 1200 

OŠ OSKARJA KOVAČIČA – 210 m2 - Ob dolenjski železnici 48 1200 

OŠ OSKARJA KOVAČIČA – 288 m2 - Dolenjska cesta 20 1200 

OŠ POLJANE – 133 m2 1200 

OŠ POLJANE – 337 m2 1200 

OŠ POLJE – 196 m2 1200 

OŠ POLJE – 392 m2 1200 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA – 270 m2 1200 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA – 59 m2 1200 

OŠ PRULE – 289 m2 1200 

OŠ RIHARDA JAKOPIČA – 130 m2 1200 

OŠ RIHARDA JAKOPIČA – 228 m2 1200 

OŠ SAVSKO NASELJE – 132 m2 1200 

OŠ SAVSKO NASELJE – 450 m2 1200 

OŠ SAVSKO NASELJE – BAZEN 1200 

OŠ SOSTRO – 590 m2  1200 

OŠ SOSTRO – 178 m 2  1200 

OŠ SPODNJA ŠIŠKA – 120 m2 1200 

OŠ SPODNJA ŠIŠKA – 288 m2 1200 

OŠ ŠENTVID – 168 m2 500 

OŠ ŠENTVID – 406 m2 500 

OŠ ŠMARTNO – 288 m2 1200 

OŠ ŠMARTNO – 448 m2 1200 
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OŠ TONETA ČUFARJA – 286 m2 1200 

OŠ TONETA ČUFARJA – 93 m2 1200 

OŠ TRNOVO – 162 m2 1200 

OŠ TRNOVO – 278 m2 1200 

OŠ VALENTINA VODNIKA – 138 m2 (plezalna stena) 1200 

OŠ VALENTINA VODNIKA – 240 m2 - galerija 1200 

OŠ VALENTINA VODNIKA – 770 m2  1200 

OŠ VIČ – 141 m2 1200 

OŠ VIČ – 165 m2 – TRŽAŠKA 1200 

OŠ VIČ – 478 m2 1200 

OŠ VIDE PREGARC – 288 m2 1200 

OŠ VIŽMARJE BROD – 448 m2 1200 

OŠ VIŽMARJE BROD – 83 m2 1200 

OŠ VODMAT – 253 m2 1200 

OŠ VODMAT – 594 m2 1200 

OŠ VRHOVCI – 162 m2 1200 

OŠ VRHOVCI – 448 m2 1200 

OŠ ZADOBROVA – 120 m2 1200 

OŠ ZADOBROVA – 288 m2 1200 

OŠ ZALOG – 120 m2 1200 

OŠ ZALOG – 299 m2 1200 

OŠ ZAVOD JANEZA LEVCA – 288 m2 560 

OŠ ZAVOD JANEZA LEVCA – 94 m2 560 

 

V javnih športnih objektih v lasti MOL, ki so v upravljanju osnovnih šol, se LPŠ izvaja od 17. ure do 

21.30 ure  oziroma do zaključka vseh z razpisom dodeljenih ur uporabe športnega objekta. V tem času 

ni možno izvajati nobenih drugih programov. Upravljavec izvajalcem programov LPŠ za dodeljen 

obseg brezplačne uporabe prostora ne sme zaračunavati, saj 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 Pravilnika o pogojih, 

merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana, ki 

so jih vsi upravljavci dolžni upoštevati. 

 

V primeru vključitve dodatnega objekta v razvid javnih športnih objektov MOL se obseg uporabe  za 

izvedbo LPŠ opredeli po enaki metodologiji. Dopolnitev se objavi v javnem razpisu. 

 

V proračunu za leto 2017 so na proračunski postavki 081006: Vzdrževanje in obratovanje javnih 

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

predvidena okvirna sredstva v višini 185.910 eurov. 

 

Številka: 6710-1/2017-1 

Datum:  30. 1. 2017 

 

 

 

 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 


