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UVOD 
Povezovalno, transparentno, celovito, 
trajnostno  

 
 

Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028 ljubljanskim športnim društvom ponuja 

številne nove priložnosti. V Športni zvezi Ljubljana, ki je bila ustanovljena za to, da ta društva 

zastopa na lokalni, panožni in državni ravni želimo storiti vse, da jih čim bolj izkoristijo.  

 

Napovedi kažejo, da bodo ukrepi za preprečevanje širjenja COVID 19 lahko močno vplivali 

na izvajanje programov tekmovalnega, še bolj pa programov športa za vse. Zato bomo 

članicam zveze omogočili vso potrebno podporo, da se tem ukrepom prilagodijo, s svojimi 

programi nadaljujejo in jih po možnosti še razširijo.  

 

Zaradi nekaterih napovedi, ki kažejo na zmanjšanje ali celo ukinjanje sistemskega lokalnega 

in državnega financiranja športa (zaradi usmerjanja teh sredstev v gospodarstvo), bomo 

članicam omogočili izvedbo programov z vzpostavitvijo neodvisnega samooskrbnega 

sistema. Cilj tega sistema bo celovito, avtonomno, konstruktivno, nepristransko, 

objektivno, transparentno in povezovalno delovanje ter razpolaganje z viri in sredstvi na 

ravni vseh deležnikov Športne zveze Ljubljana, Mestne občine Ljubljana, Ministrstva RS in 

Olimpijskega komiteja Slovenije.  

 

Temeljno vodilo je razvoj športa v MOL, zastopanje interesov članic in podpora delovanju 

članic. 
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Jurij Klešnik 
Kandidat za predsednika se predstavi 
 
 

Sem Jurij Klešnik rojen 1972 v Ljubljani. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani pravnik. 

Že več kot deset let delam v lastni odvetniški pisarni v Ljubljani. Zadnja štiri leta sem tudi 

stečajni upravitelj. S športom se ukvarjam od malih nog. Preizkusil sem se v številnih 

kolektivnih (nogometu, rokometu, košarki…), pa tudi individualnih športih (smučanju, tenisu, 

kolesarstvu…). Šport sem dobro spoznal tudi iz organizacijskega, finančnega in pravnega 

vidika, tako pri svojem poklicnem, kot tudi pri prostovoljnem delu v raznih društvih. 

Trenutno sem že peto leto predsednik Komisije za licenciranje pri Košarkarski zvezi Slovenije. 

 

Šport imam rad. Menim, da je mnogo več kot le 

sredstvo za zdravje in dobro počutje, saj se v 

njem zrcalijo številne družbene vrednote. Ne 

glede na njihovo stanje v preteklih letih menim, 

da je ponovno čas, da v njem prevladajo 

vrednote, ki povezujejo, vzpostavijo pogoje za 

sodelovanje in red, disciplino, odgovornost, pa 

tudi spoštovanje vseh vključenih posameznikov 

te in generacij, ki prihajajo. Družbene 

spremembe, ki so posledica zadnje epidemije, 

zahtevajo korenito in hitro prilagoditev vseh 

pojavnih oblik športa; tako vrhunskega, 

kakovostnega in športa za vse, kot tudi športa 

invalidov in socialno ogroženih skupin.  

 

Želim si, da bi kot novo izvoljeni predsednik Športne zveze Ljubljana dobil priložnost za delo, 

ki ga bom v prvi meri opravljal voluntersko. Pri tem se obvezujem, da bom deloval tvorno in 

povezovalno z vsemi vključenimi deležniki. Moj glavni cilj je vzpostaviti neodvisni 

samooskrbni finančni in organizacijski sistem, ki bo vsem članicam Športne zveze Ljubljana 

omogočil transparentno razpolaganje z njenimi viri in sredstvi. 
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Programska izhodišča 
Reprezentativni in povezovalni glas športne 
Ljubljane 
 

 

Glavni cilj programa Športne zveze Ljubljana je njeno reorganiziranje in ponovna umestitev v 

civilno društveno sfero, ki bo omogočilo vzpostavitev in delovanje finančno neodvisnega-

samooskrbnega sistema.  

 

Športna zveza Ljubljane bo vnovič postala reprezentativna športna organizacija za društveno 

organiziran šport v Ljubljani, ki bo povezovala čim več športnih društev s sedežem in delovanjem 

na območju Mestne občine Ljubljana. Športno zvezo Ljubljane bomo reorganizirali tako, da bo 

njeno delovanje transparentno in tako, da bo vsako društvo članica enakopravno zastopano po 

načelu en član – en glas. 

 

Športna zveza Ljubljane bo, kot osrednja povezovalna športna organizacija ne glede na zunanje 

dejavnike omogočala članicam nemoteno delovanje in izvajanje programov. Na področju športa 

za vse bomo razširili športne programe in omogočili cenovno dostopno redno ukvarjanje s 

športom še večjemu številu prebivalcev Ljubljane. Na področju tekmovalnega in kakovostnega 

športa bomo obudili ljubljanski tekmovalni šport in mu povrnili ugled.  

 

Vzpostavili bomo finančni podporni sklad, katerega cilj bo podpora neodvisnemu delovanju  

članic. Reorganizirali bomo službo Športne zveze Ljubljana, ki bo prvenstveno usklajevala 

dejavnosti in programe članic ter v največji možni meri izvajala ali zagotovila izvedbo servisnih 

storitev, ki bodo izboljšale kakovost in ekonomičnost izvedbe programov članic. 
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Šport za vse 
Športno razgibana Ljubljana  
 

 

Naš cilj je v sodelovanju s članicami ŠZL doseči obogatitev programov šport za vse na 

območju Ljubljane upoštevajoč enakomerno krajevno dostopnost teh programov in 

omogočiti cenovno dostopno redno ukvarjanje s športom še večjemu številu prebivalcev 

Ljubljane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako do cilja? 

 

- Članicam pomagati pri vzpostavitvi pogojev, da povečajo število svojih članov v 

programih za 20%. Poseben poudarek pri tem bo povečevanje števila tistih, ki se s 

športom za vse ukvarjajo najmanj dva krat tedensko.  

 

- Spodbujati tiste celoletne programe športne rekreacije odraslih in starejših, katerih 

cilj je izboljšanje življenjskega sloga s poudarkom na pozitivnem učinku na zdravje in 

dobro počutje udeležencev.  

 

- Spodbujati izvedbo celoletnih programov, ki ponujajo pestro in kakovostno gibalno 

športno ponudbo v različnih športih in zagotavljajo trajnost do ljudi in do okolja. 
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- Razširiti ponudbo športnih programov pod sloganom »Razgibajmo Ljubljano« 

(Športna zima, pomlad, poletje; Teden športa; Otoki športa; Športne vadbe; 

Rekreativne prireditve…). 

 

- Z MOL vzpostaviti »standard kakovosti« za izvajanje programov športa za vse in jih 

ponuditi trgu pod blagovno znamko »Ljubljana je šport«. 

 

- Izvajati animacijske programe za promocijo programov športa za vse članic; 

posebno pozornost bomo namenili mladim, starostnikom, invalidom in socialno 

ogroženim.  

 

- Spodbujati izvedbo »on line« in video telovadb z uporabo IKT, ter nudenje podpore 

za izvajanje le-teh svojim članicam.  

 

- Sodelovati pri izvajanju programov medresorskega sodelovanja športa in zdravja za 

vitalnost odraslih in starejših v okviru mednarodne iniciative Global Active City. 

 

- Vzpostaviti spletno orodje, ki prebivalcem Ljubljane omogočilo hiter, enostaven in 

pregleden način dostopa do informacij o programih športa za vse, ki se izvajajo v 

njihovi bližini. Orodje bo prilagojeno tudi za dostop z mobilnih naprav in bo 

omogočalo prikaz glede na izbrane parametre (izvajalec, šport, lokacija, termin, dan v 

tednu…).  

 

- Spodbuditi sodelovanje ponudnikov/izvajalcev programov športa za vse izmed 

članic ŠZL s ciljem oblikovanja čim bolj dostopnih (krajevno, časovno) in čim bolj 

kakovostnih programov športa za vse v Ljubljani. 

 

- Vzpostaviti interno bazo podatkov o izobraženih in usposobljenih kadrih v športu za 

potrebe članic ŠZL. Dostop do baze bodo imele le članice ŠZL. Bazo pa bo ŠZL gradila 

na podlagi individualne privolitve strokovnih kadrov do katerih bo ŠZL dostopala prek 

članic ŠZL, nacionalnih panožnih zvez, OKS-ZŠZ in visokošolskih ustanov, ki 

izobražujejo strokovni kader v športu. 
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Tekmovalni šport 
S skladnim razvojem mladih športnikov do 
vrhunskih rezultatov  
 

 

Naš cilj je obuditi ljubljanski tekmovalni šport in mu povrniti ugled. V sodelovanju z MOL in 

športnimi društvi iz Ljubljane želimo spodbuditi pripadnost Ljubljančank in Ljubljančanov do 

ljubljanskih blagovnih znamk oz. ljubljanskih športnih društev in klubov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako do cilja? 

 

- S pomočjo vseh deležnikov – članic ŠZL, pa tudi MOL, ministrstva pristojnega za šport 

in OKS-ZŠZ – povrniti tekmovanja na občinski ravni v sistem ljubljanskega 

tekmovalnega in kakovostnega športa; obuditi mestna panožna športna tekmovanja. 

 

- S ciljem razvoja (zlasti) kakovostnega športa spodbuditi razpravo na temo dvojne 

kariere športnikov na območju MOL s ciljem razvoja izobraževalnih programov in/ali 

mehanizmov, ki bodo omogočali čim bolj uspešno (s čim manj ovirami) usklajevanje 

izobraževanja in športa za mlade športnice in športnike.  
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- Obuditi podporo programom interesne športne vzgoje usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport na lokalni ravni s poudarkom na spodbujanju osnovnih športno-

gibalnih vzorcev (bazični športi).  

 

- Ob sodelovanju MOL, panožnih zvez ter članic ŠZL organizirati najmanj en veliki 

(mednarodni) dogodek na vsake dve leti. 

 

- Koordinirati, nuditi podporo pri načrtovanju in izvedbi vseh večjih športnih 

dogodkov, ki so v pristojnosti članic ŠZL.  

 

- Izvajati promocijo podpornih programov za mladino, usmerjeno v kakovostni in 

vrhunski šport (svetovanje, preventiva, kurativa…). 

 

- Izvajati promocijo tekmovalnih programov oz. dogodkov s spodbujanjem pripadnosti 

ljubljanskim športnim društvom oz. klubom. 

 

- S pomočjo ustreznih deležnikov izvajati športne igre mladih in druga tekmovanja. 

 

- Mladim omogočiti vso potrebno podporo, da ostanejo v tekmovalnem športu tudi 

pri prehodu v člansko kategorijo; ali pa delujejo v članicah kot strokovni kader.  

 

- Sodelovati pri izvedbi projekta Evropske športne igre zaposlenih v Ljubljani.  

 

- Spodbujati in podpirati izvedbo trajnostnih programov vrhunskega športa invalidov.  

 

- Nadgraditi in razviti letni dogodek Športnik leta Ljubljane.  

 

- Spodbuditi vzpostavitev t.i. lokalnih panožnih športnih centrov -  ustrezno 

opremljene infrastrukture za potrebe športov, ki tovrstne infrastrukture v Ljubljani še 

nimajo (kot npr. borilne veščine). 

 

- Spodbujati zagotavljanje potrebnih prostorskih zmogljivosti za izvajanje 

tekmovalnega programa članic ŠZL. 
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Podporni programi 
Odlična in strokovna podpora članicam  
 

 

Naš cilj je vzpostaviti neodvisni finančno samooskrbni sistem, ki bo zagotavljal celovito, 

transparentno, avtonomno, konstruktivno, nepristransko, objektivno in povezovalno 

delovanje ter razpolaganje z viri in sredstvi v odnosu do vseh deležnikov Športne zveze 

Ljubljana: članic ŠZL, MOL, ministrstev in Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih 

zvez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako do cilja? 

 

- Reorganizirati delovanje ŠZL na način, da bo ŠZL postala odprta, transparenta in 

sodelovalna krovna športna organizacija za območje MOL; izvesti potrebne 

spremembe aktov na način, da bo zagotovljena enakovredna zastopanost vseh članic 

pri upravljanju zveze po načelu en član – en glas, da se bo omejilo število mandatov 

predsednika ŠZL na dva zaporedna mandata, da se bo zagotovilo enakovredno 

zastopanost obeh spolov v organih ŠZL… 
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- Zavzemati se za razvoj športa v Ljubljani s povezovanjem in koordiniranjem vseh 

deležnikov, ki vplivajo na delovanje športnega sektorja v Ljubljani predvsem na osnovi 

konstruktivnega dialoga in s ciljem iskanja konsenza med vsemi deležniki. Le 

konstruktivni dogovor, ki temelji na prostovoljni volji vseh deležnikov je ključ za 

uspeh - za razvoj športa v Ljubljani. 

 

- Ustanoviti finančno podporni sklad na ravni ŠZL za razvoj programov članic ŠZL; 

Sredstva se bodo v sklad stekala iz pridobitvene dejavnosti Športnega centra Triglav 

d.o.o., iz sponzorskih prihodkov ter drugih virov (kot npr. evropski skladi, trženje 

oglasnih površin…). Na ta način bomo članicam zagotovili dodaten vir prihodkov za 

načrtovanje in izvajanje programov, ki zasledujejo cilje iz Strategije razvoja športa v 

MOL.  

 

- Reorganizirati in optimizirati strokovno službo tako, da bo izvajala več podpornih 

programov za članice ŠZL (finančno svetovanje, pravno svetovanje, kadrovsko 

svetovanje, podpora na področju informatike, podpora za usposabljanje kadrov…). 

 

- V obdobju po epidemiji COVID-19 članicam zagotavljati vso potrebno podporo za 

izvajanje športnih programov skladno z ukrepi za varno izvedbo programov in 

preprečevanje širjenja COVID 19. 

 

- Spodbujati razvoj kadrov na nivoju članic ŠZL; razvijati in izvajati programe 

usposabljanj s ciljem razvoj kadrov na področju poslovodenja športnih organizacij; 

spodbujati programe strokovnega usposabljanja športnih delavcev v članicah ŠZL s 

ciljem povečati številko in stopnjo strokovne usposobljenosti strokovnih (so)delavcev 

v članicah ŠZL za 20%. 

 

- Nadgraditi podporne programe ŠZL tako, da bodo članicam zagotavljali bolj 

ekonomično in kakovostno izvajanje programov; na podlagi potrebe članic ŠZL pri 

ponudnikih različnih servisnih storitev (najemi poslovnih prostorov, računovodske 

storitve, prevozi, najemi opreme, oblikovanje in tiskanje, oglaševanje, IKT podpora: 

izdelava spletnih strani, druge podporne elektronske rešitve, zavarovanje 

odgovornosti organizatorja programov, zavarovanje odgovornosti strokovnih 

delavcev, nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini za športnike) izposlovati 

najugodnejše cene.  
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- Vzpostavitev podpornega e-spletnega sistema za bolj pregledno, načrtno in 

ekonomično delovanje članic: evidenca strokovnih kadrov, članov, načrtovanje in 

izvajanje programov… 

 

- Spodbujanje članic ŠZL (zlasti panožnih) pri nastopanju v vlogi izvajalcev programov 

interesnih športnih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah na območju MOL ter 

izvajanje podporne dejavnosti pri povezovanju osnovnih šol, srednjih šol, MOL in 

društev članic ŠZL pri uvajanju teh dejavnosti. 
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Vabilo k sodelovanju  
Pomagajte nam izboljšati program zveze s svojimi 
predlogi 
 

 

Program dela Športne zveze Ljubljana za prihajajoči mandat je osnutek, ki ga dnevno 

dopolnjujemo s predlogi članic zveze. Zavedamo se, da so izzivi s katerimi se športna društva 

soočajo različni, kot so tudi različne potrebe različnih športnih panog in okolij v Ljubljani. 

 

Zato mora program Športne zveze Ljubljana naslavljati vse te izzive in mora biti tenkočuten 

do različnih potreb ljubljanskih športnih okolij. 

 

Vabimo vas, da nam pomagate izboljšati program, pomagajte nam nasloviti še tiste teme in 

probleme, ki jih v pričujočem dokumentu nismo uspeli zabeležiti. Veseli bomo tudi predlogov 

konkretnih projektov ali programov, ki po vaši oceni sodijo v programsko zasnovo Športne 

zveze Ljubljane. 

 

Svoje predloge nam pošljite na elektronski naslov info@sportna-ljubljana.si. 

mailto:info@sportna-ljubljana.si

