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PREDLOG 

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

Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) 

in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo)  

je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ________sprejel 

 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2023  

 

 

I. UVOD 

 

Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) s tem aktom določi letni program športa v 

MOL za leto 2023. Letni program športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: LPŠ) določa programe in 

področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki se 

zagotavljajo v proračunu MOL, pri čemer upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v 

nacionalnem programu. 

 

Pri pripravi LPŠ za leto 2023 so bile upoštevane tudi smernice Strategije športa v Mestni občini 

Ljubljana do 2028. Predlog letnega programa športa je pripravljen na podlagi analize podatkov iz 

vlog preteklih razpisov v obdobju 2018 do 2022, zahtevkov in poročil izvajalcev letnega programa 

športa ter drugih virov (registracija in kategorizacija športnikov OKS-ZŠZ, zaključni računi občin 

Ministrstva za finance, podatkov Javnega zavoda Šport Ljubljana). 

 

Oddelek za šport je v letu 2022 izvedel delavnice s ključnimi deležniki, ki sodelujejo pri izvedbi 

letnega programa športa (Javni zavod Šport Ljubljana, predstavniki ravnateljev osnovnih šol, s 

predstavniki športnih društev 13-ih športnih panog iz prve skupine športnih panog, ki so posredovali 

usklajene predloge in panožne strategije ter s predstavniki občinskih zvez športnih društev).  

 

 

II. OCENA STANJA Z ANALIZO URESNIČEVANJA STRATEGIJE ŠPORTA V MOL 

V LETIH 2018 DO 2022 

 

V strategiji športa v Mestni občini Ljubljana je zapisano, da bo Ljubljana do leta 2028 na področju 

športa za vse in vrhunskega športa ter na področju športnih objektov in površin za šport v naravi, 

med evropskimi prestolnicami, postala sinonim za šport.  

 

Šport za vse 

V vseh triadah osnovnih šoč 130 izvajalcev LPŠ izvaja 775 dejavnosti za otroke, od tega v tretji 

triadi samo 28. izvajalcev LPŠ izvaja 85 dejavnosti. V osnovnih šolah, je že v drugi triadi zaznati 

upad zainteresiranosti udejstvovanja otrok v interesni športni dejavnosti. 

 

Po podatkih Fakultete za šport in programa SLOFit, ki smo jih pridobili za obdobje 2018 do 2022 se 

je indeks gibalne učinkovitosti (IGU) učencev v osnovnih šolah s sedežem v MOL v letu 2022, v 

primerjavi z letom 2018, poslabšal za 6,1 centila (iz 54,6 v letu 2018 na 48,5 centila v letu 2022).  

Le 6 šol je IGU obdržalo na isti ravni. Od 52 šol, ki so merjene v MOL jih je 19 pod slovenskim 

povprečjem (47,4 centilov). Vodilne šole z več kot 62 centilov IGU so 3 šole. Za več kot 10 centilov 

se je IGU zmanjšal na 9. šolah. Na 10. šolah pa se je IGU zmanjšal med 5 in 10 centilov. 

Na Oddelku za šport ocenjujemo, da ni posebne povezave med slabšim indeksom gibalne 

učinkovitosti in izvajanjem prostočasne dejavnosti v šolah. Verjetno obstaja večja povezava med 

socialnim statusom prebivalcev v šolskem okolišu in slabšim indeksom gibalne učinkovitosti. V 

prihodnje je treba pri izvajanju prostočasnih dejavnosti še povečati dostopnost, kakovost in obseg 



 

izvajanja prostočasne dejavnosti predvsem za tiste otroke z nižjim socialnim statusom in otroke, ki 

niso vključeni v nobeno prostočasno športno dejavnost, niti v dejavnosti športnih društev, predvsem 

v drugi in tretji triadi osnovne šole. 

 

Na področju športne rekreacije odraslih je MOL v preteklem obdobju sofinancirala 39 izvajalcev 

LPŠ, ki so na letni ravni izvedli 216 dejavnosti. Ocenjujemo, da so ligaška rekreativna tekmovanja 

dosegla stopnjo samozadostnosti in se lahko izvajajo brez sofinanciranja. Z uvedbo programa 

„Telovadba na otokih športa“ zaznavamo povečanje povpraševanja po redni brezplačni vadbi na 

športnih površinah v naravi. Udeležba na športno rekreativnih prireditvah upada od leta 2015. 

COVID-19 je še dodatno prispeval k zmanjšanju udeležbe na velikih rekreativnih prireditvah. 

 

Tekmovalni šport 

Na programu otrok in mladih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se je število sofinanciranih 

športnih panog iz 54 v letu 2018 zmanjšalo na 43 v letu 2022.  

 

Opaža se tudi pojav, da v kolektivnih športnih panogah, predvsem košarki, nogometu in hokeju 

otroci stari do 15 let odhajajo v tujino. Zmanjšuje se število športnikov v mladinskih kategorija, saj 

se je v primerjavi z letom 2020 število mladincev zmanjšalo za 1%. 

 

Na programu kakovostnega in vrhunskega športa odraslih znaša delež kategoriziranih športnikov v 

MOL 24% vseh kategoriziranih v Sloveniji  (strateški cilj zadržati 20% delež). Zaznati je povečanje 

kakovosti dosežkov ljubljanskih športnikov, saj se je število vrhunskih športnikov (mednarodni, 

svetovni, olimpijski) v primerjavi z letom 2018, ko jih je bilo 106 povečalo na 131 v letu 2022. 

Največ v olimpijskem razredu, za 6x.  

 

V preteklem letu je MOL v vseh dejavnostih tekmovalnega športa sofinancirala 583 trenerjev. Od 

tega jih je redno zaposlenih le 17 odstotkov. Nekateri trenerji delo opravljajo tudi v več klubih, 

pretežno popoldne in med vikendi. V preteklih treh letih je bilo v klubih (izvajalcih LPŠ) izvedenih 

skupno 414 menjav trenerjev (119 leta 2020, 172 leta 2021 in 123 do konca septembra letošnjega 

leta). O stalnosti trenerjev žal ne moremo govoriti. Zaradi tega lahko trpi kakovost dela, predvsem v 

programih otrok in mladine. Klubi zaznavajo vedno večje pomanjkanje strokovnih delavcev. 

 

Športni objekti 

Izvajalcem LPŠ je bilo v obdobju 2018 do 2022 na 227 vadbenih enotah skupaj dodeljenih 1,2 mio 

ur brezplačne uporabe športnih objektov v skupni vrednosti 33,3 mio eurov. Na letni ravni izvajalci 

LPŠ v brezplačno uporabo prejmejo 250.000 ur za izvedbo dejavnosti, na 227 vadbenih površinah. 

V nekaterih primerih je bila ugotovljena nenamenska uporaba dodeljenega prostora, zato so bili 

izvedeni ustrezni ukrepi. Ocenjujemo, da prostor v nekaterih primerih ni namensko uporabljen, zato 

bo v prihodnje poostren nadzor nad brezplačno uporabo športnih objektov 

 

V obdobju 2018 do 2022 so bile izvedene investicije v športne objekte in površine za šport v naravi: 

• Športni dvorani Maksa Pečarja v Črnučah in Vižmarje Brod  

• Športni center Baza v Štepanjskem naselju  

• Energetska prenova kopališča Tivoli, dvorane in atletskega stadiona na Kodeljevem 

• Prenova hokejske dvorane v Hali Tivoli 

• Teniška igrišča v Parku Vič 

• Dve vadbeni nogometni igrišči v Stožicah 

• Skate park v Stožicah 

• Park za rolkarje pod Fabianijevim mostom in Skate park v Tivoliju  

• Obnova športnih igrišča pod Halo Tivoli 

• 16 novih otokov športa za zunanjo vadbo 

• Koloparki v Fužinah, Podutiku, Štepanjskem naselju in Rakovi jelši  



 

• Prenovljeni košarkarski igrišči Gorana Dragića v Tivoliju in Luke Dončića v Savskem 

naselju 

 

Zaradi enormnih podražitev energentov v preteklem letu ter posledično storitev, materiala in blaga 

so se povečale lastne cene uporabe športnih objektov v upravljanju JZ šport Ljubljana. Vrednost 

brezplačne uporabe športnih objektov v upravljanju JZ šport Ljubljana za izvedbo LPŠ se je 

povečala za cca 17% odstotkov in je ob koncu leta 2022 znašala cca 7.277.400 eurov. 

 

V obdobju od 2018 do 2022 je MOL za šport namenila 83,3 mio eurov proračunskih sredstev, od 

tega 55,7 mio eurov za programe športa izvajalcev LPŠ in 27,6 mio eurov za investicije v športno 

infrastrukturo. V vseh izdatkih za šport, ki jih namenjajo lokalnih skupnosti v Sloveniji so v letu 

2021 izdatki iz proračuna MOL za šport predstavljali 18% vse izdatkov. Višina proračuna MOL za 

šport pa je v večini preteklih let, na letni ravni, presegala višino državnega proračuna za šport RS. 

 

 

III. STRATEŠKI CILJI IN UKREPI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE 

Cilji na področju športa za vse: 

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

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

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

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

športa, za 5 odstotkov letno, 

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

kakovosti ukvarjanja s športom, 

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

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

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

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

tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa, 

− omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj 

kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje, 

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

strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno, 

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

odstotkov. 

 

Strategije na področju športa za vse: 

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

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

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

morejo organizirati (kros, drsanje, …), 

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

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

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

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

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

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

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

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

ti programi pripravljeni, 

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

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

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



 

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

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

dvakrat tedensko, 

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

učinek na zdravje in počutje udeležencev, 

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

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

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

športno rekreativnih dogodkov letno, 

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

vadba, športna igrišča) v naseljih in v naravi, 

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

 

 

Uresničevanje strategij na področju športa za vse bomo uresničevali z naslednjimi programi: 

 

IV. STRATEŠKI CILJI IN UKREPI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA 

 

Cilji na področju tekmovalnega športa: 

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

kadetskih in mladinskih kategorijah, 

− povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov, 

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

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

− ohraniti 20 odstotni delež športnikov MOL v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja 

Slovenije, 

Strategije Programi 

Prostočasna 

športna vzgoja 

otrok, mladine in 

študentov 

− Koordinacija in izvajanje nacionalnih športnih programov Mali sonček, Zlati 

sonček, Krpan, Šolska športna tekmovanja, Naučimo se plavati, Hura prosti 

čas in drugi. 

− Šolski športni krožki.  

− Animacijski projekti za otroke in mladino.  

− Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke in mladino. 

− Naučimo se plavati. 

− Tekmovanja  in animacijski programi za študente Univerze v Ljubljani. 

Športna 

rekreacija 
− Programi animacije za odrasle.  

− Vodeni celoletni programi vadbe za starejše. 

− Programi medresorskega sodelovanja med športom in socialo, kulturo, 

zdravjem, mladino, izobraževanjem in turizmom ter drugimi področji.  

Šport invalidov − Programi športnih društev, ki delujejo za invalide. 

Delovanje zvez 

športnih društev 
− Programi svetovanj za športna društva in njihove zveze za pridobivanje EU 

in drugih sredstev ter izboljšanje poslovanja oziroma delovanja društev. 

Velike in druge 

športno 

rekreativne 

prireditve 

− Program trojčka rekreativnih prireditev: Ljubljanski maraton, Pohod ob žici, 

Maraton Franja. 

− Druge rekreativne prireditve. 

− Športnik leta Ljubljane.  



 

− na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi 

nedovoljenih poživil, 

− v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in 

športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno. 

 

Strategije na področju tekmovalnega športa: 

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

panoge na področju tekmovalnega športa, 

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

omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu, 

− ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih 

pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj, 

− zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL, 

− v trajnostnih programih spodbujati kompetenten strokovni kader z ustrezno usposobljenostjo 

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

sistemih športov, 

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

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

− spodbujati programe priprav perspektivnih športnikov za nastope na velikih evropskih in 

svetovnih tekmovanjih, olimpijskih igrah oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem 

mednarodnih športnih zvez oziroma združenj. 

 

Uresničevanje strategij na področju tekmovalnega športa bomo uresničevali z naslednjimi 

programi: 

 

Strategije Programi 

Športna vzgoja otrok in 

mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski 

šport 

− Programi vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za 

otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, starejše 

od 12 let. 

− Programi mestnih panožnih športnih šol, v katerih so vključeni otroci 

in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, starejši od 12 let. 

Kakovostni in vrhunski 

šport 
− Programi vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov 

kakovostnega športa. 

− Programi vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov 

vrhunskega športa. 

− Programi podpore vrhunskemu športu (Mestni panožni športni 

centri). 

Velika in druga 

mednarodna 

tekmovanja in prireditve 

ter mednarodna 

dejavnost 

− Programi velikih in drugih mednarodnih tekmovanj v olimpijskih 

športih.  

− Udeležba na Turnirju 4 mest (Ljubljana, Budimpešta, Bratislava, 

Zagreb). 

Evropska ligaška 

tekmovanja in svetovni 

pokali 

− Programi priprav in nastopov v evropskih ligaških tekmovanjih 

oziroma drugih velikih ligaških tekmovanjih pod okriljem 

mednarodne športne zveze oziroma združenja. 

− Programi priprav in nastopov v svetovnih pokalih oziroma drugih 

velikih mednarodnih tekmovanjih pod okriljem mednarodne športne 

zveze oziroma združenja.  

 

 



 

V. LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2023 

 

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE 

 

 

PROSTOČASNI PROGRAMI OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

 

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok 

 

Predšolskim otrokom želimo omogočiti prve stike z gibalnimi/športnimi vsebinami in tako obogatiti 

program na področju gibanja v vrtcu. Sredstva so namenjena izvedbi brezplačnih kompleksnih in 

organizacijsko zahtevnejših dejavnosti. 

 

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

sofinanciranja: 

a) Mali sonček – 30.000 eurov.  

 

Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok 

 

Sredstva so namenjena spodbujanju brezplačnih, kakovostnih športnih programov v času po pouku, s 

čimer želimo povečati gibalno sposobnost otrok, zmanjšati debelost, ponuditi učencem čim več 

gibalnih izkušenj skozi igro in gibanje ter spoznavanje osnov več različnih športov. Ciljna skupina so 

predvsem otroci, ki niso vključeni v programe redne vadbe športnih društev in klubov. 

 

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

sofinanciranja: 

a) Šolski športni krožki – 324.000 eurov. 

b) Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke – 65.000 eurov. 

c) Gremo na kolo – 60.000 eurov.  

d) Naučimo se plavati – 150.000 eurov.  

e) Gremo na golf – 15.000 eurov. 

f) Gremo na tek na smučeh – 10.000 eurov. 

 

Prostočasna športna vzgoja mladine 

 

Sredstva so namenjena spodbujanju brezplačnih, kakovostnih športnih programov v času po pouku, s 

katerimi želimo animirati gibalno neaktivno mladino, ki ni vključena v športne programe društev in 

klubov, ter s tem vplivati na izboljšanje njihove gibalne učinkovitosti in zdravja. 

 

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

sofinanciranja: 

a) Šolski športni krožki – 10.000 eurov. 

b) Šolska športna tekmovanja za mladino – 40.000 eurov. 

c) Animacijske dejavnosti športa mladine – 30.000 eurov.    

 

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 

 

Sredstva so namenjena izvedbi kakovostnih, cenovno dostopnih programov športa, ki so prilagojenim 

potrebam otrokom in mladim z različnimi razvojnimi težavami. V ta namen se zagotovijo sredstva za 

sofinanciranje dejavnosti, zlasti izobraženih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami za delo 

na tem področju.  

 



 

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

sofinanciranja: 

a) Dejavnosti redne vadbe športa otrok in mladine s posebnimi potrebami – 14.000 eurov.       

b) Trenerji v športu otrok in mladine s posebnimi potrebami – 96.000 eurov.       

 

Obštudijska športna dejavnost 

a) Tekmovanja  študentov fakultet Univerze v Ljubljani – 5.000 eurov. 

b) Tek na grad – 5.000 eurov. 

 

 

PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE ZA ODRASLE 

 

Šport invalidov 

Sredstva so namenjena izvedbi kakovostnih, cenovno dostopnih programov športa, ki omogočajo  

invalidom psihosocialne učinke (možnost rehabilitacije s pomočjo gibanja, vključevanje v družbo) in 

športne učinke, kot so možnost ukvarjanje s športno rekreacijo in doseganja vrhunskih rezultatov. 

 

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

sofinanciranja: 

a) Dejavnosti redne vadbe množičnega športa invalidov – 10.000 eurov. 

b) Dejavnosti redne vadbe tekmovalnega športa invalidov – 5.000 eurov 

 

Športna rekreacija 

 

Sredstva so namenjena spodbujanju kakovostno strukturirane in ustrezno intenzivne redne športne 

vadbe, ki je zelo koristna za zdravje posameznika in posledično tudi za javno zdravje, saj takšna vadba 

omogoča ohranjanje zdravja, dobrega počutja, vitalnosti in druženje. Ciljna populacija so zlasti 

neaktivni in malo gibalno aktivni meščani, ki se s športom ne ukvarjajo oz. le občasno neorganizirano.  

 

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

sofinanciranja: 

a) Dejavnosti animacije odraslih in izvajanje vodene redne vadbe – 125.580 eurov.       

 

Šport starejših 

 

Sredstva so namenjena zagotavljanju redne športne dejavnost meščanov starejšim od 65 let, ki v tem 

življenjskem obdobju pomeni kakovostno in samostojno staranje, ohranjanje telesnega, duševnega, 

čustvenega in socialnega zdravja, socialno vključevanje, zmanjšanje stroškov zdravljenja in 

ohranjanje ustvarjalne življenjske energije. 

 

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

sofinanciranja: 

a) Dejavnosti animacije in izvajanje vodene redne vadbe za starejše od 65 let – 29.900 eurov.      

 

 

PROMOCIJA ŠPORTNIH PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE 

 

a) Ljubljana je šport – Promocijski program prireditev – 40.000 eurov. 

 

Sredstva so namenjena promocijskim aktivnostim programov športa za vse in tekmovalnega športa 

pod skupno blagovno znamko Ljubljan je šport. 

 



 

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA 

 

PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V 

KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT TER PROGRAMI KAKOVOSTNEGA IN 

VRHUNSKEGA ŠPORTA ODRASLIH 

 

 

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 2.592.000 eurov 

 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za kakovostno in trajnostno športno vzgojo, ki jo 

izvajajo strokovno izobraženi strokovni delavci ali strokovno usposobljeni za opravljanje vzgojno-

izobraževalnega dela v športu. V ta namen se zagotovijo sredstva za plače redno zaposlenih strokovnih 

delavcev in delavcev s polnim obsegom dela v društvih in klubih. 

 

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

sofinanciranja: 

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

kakovostni in vrhunski šport,  

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

vrhunski šport. 

 

Kakovostni šport 

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

uporabe prostora.  

 

Vrhunski šport 

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

uporabe prostora. 

 

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 

 

a) Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ v mreži javnih športnih 

objektov, ki so v lasti MOL in v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana 

 

Za programe v izvajanju Javnega zavoda Šport Ljubljana: 

 

Naučimo se plavati za otroke in Gremo plavati (za odrasle) 

Lokacija 

predvideno 

število enot 

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

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

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – otroški / plavanje 1260 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – šolski / plavanje 1260 

ŠL KOPALIŠČE KOLEZIJA – letni – 50 m / plavanje  

 

Gremo na golf 

Lokacija 

predvideno 

število enot 

ŠL GUNCLJE / golf igrišče / pitch, putt  

 



 

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

prostora v naslednjem okvirnem obsegu 45 minutnih enot:  

 

Objekt 

Predvideno 

število enot 

(45 minut) 

objekta 

Predvideno 

število enot 

(45 minut) 

vadbene 

enote 

PARK JEŽICA 13940 14820 

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

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

ŠL DVORANA PRI OŠ MAKSA PEČARJA – mala dvorana 1500 1500 

ŠL DVORANA PRI OŠ MAKSA PEČARJA – telovadnica / borilni 

športi 1500 1500 

ŠL IGRIŠČE ČRNUČE / nogometno igrišče – glavno / nogomet /celo 1000 1000 

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

ŠL PARK JEŽICA / bmx proga Savsko naselje / bmx 700 700 

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

ŠL PARK JEŽICA / teniška igrišča - 3 igrišča / tenis 440 440 

ŠL PARK JEŽICA / teniška igrišča – 4 igrišča / umetna trava / mini tenis 440 440 

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

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

ŠL PARK JEŽICA DVORANA – košarka / igre z žogo 2200 2200 

ŠL PARK JEŽICA DVORANA – košarka / igre z žogo 1/2     

PARK KODELJEVO 30370 68710 

ŠL IGRIŠČA ŠTEPANJSKO NASELJE / nogometno igrišče 1 1000 1000 

ŠL IGRIŠČA ŠTEPANJSKO NASELJE / nogometno igrišče 2 1000 1000 

ŠL IGRIŠČA ŠTEPANJSKO NASELJE / ragbi   500 500 

ŠL PARK KODELJEVO / asfaltna ploščad  – park / košarka C ploščad 600 600 

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

ŠL PARK KODELJEVO / atletski stadion / atletika 1000 1000 

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

ŠL PARK KODELJEVO / DVORANA – mala dvorana 1500 1500 

ŠL PARK KODELJEVO / nogometno igrišče – glavno / nogomet  400 400 

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

ŠL PARK KODELJEVO / nogometno igrišče – umetna trava / nogomet 

/celo  1600 1600 

ŠL PARK KODELJEVO / nogometno igrišče – umetna trava / nogomet 

1/2     

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

ŠL PARK KODELJEVO / teniška igrišča – 8 igrišč / tenis 440 3520 

ŠL PARTIZAN MOSTE / telovadnica / igre z žogo 1800 1800 

ŠL PARTIZAN ZELENA JAMA / borilnica  / judo  1500 1500 

ŠL PARTIZAN ZELENA JAMA / gimnastična dvorana / gimnastika  3200 3200 

ŠL ŠRC FUŽINE / teniška igrišča – 10 igrišč / tenis 440 440 

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

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN  – namiznoteniška dvorana – 6 miz / 

namizni tenis 2500 15000 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – balon – 25 m / plavanje 500 10000 

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

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



 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN - boks 1500 1500 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – fitnes 500 500 

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

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

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – letni – 50 m / plavanje 320 3200 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – letni rekreacijski – 50 m / plavanje 320 1920 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – mala dvorana 1500 1500 

ŠL PARK KODELJEVO / BAZEN – večnamenska dvorana 1500 1500 

PARK RUDNIK 11700 106200 

ŠL BALINARSKA DVORANA KRIM / 4 steze – balinanje / balinanje 1500 6000 

ŠL PARK RUDNIK / DVORANA KRIM /  fitnes 500 500 

ŠL PARK RUDNIK / DVORANA KRIM / namiznoteniška dvorana –7 

miz / namizni tenis 2500 17500 

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

ŠL PARK RUDNIK / DVORANA KRIM /  dvorana 1/3     

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

strelstvo 2000 40000 

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / strelišče 2 – MK – 10 mest / strelstvo 1000 10000 

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

strelstvo 1000 20000 

ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / zunanje strelišče 25m – 10 mest / 

strelstvo 1000 10000 

PARK STOŽICE 20700 20700 

ŠL ŠC TESOVNIKOVA / baseball  800 800 

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

nogomet 1500 1500 

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

nogomet / celo 1500 1500 

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

nogomet 1/2     

ŠL PARK JEŽICA / HIPODROM STOŽICE / dresurno jahališče 1000 1000 

ŠL PARK JEŽICA / HIPODROM STOŽICE / glavno jahališče 1000 1000 

ŠL PARK JEŽICA / HIPODROM STOŽICE / kasaška steza 1000 1000 

ŠL PARK JEŽICA / HIPODROM STOŽICE / šolsko jahališče 1000 1000 

ŠL RIC SAVA / maneža / jahanje 1800 1800 

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

ŠL CENTER STOŽICE / fitnes 2000 2000 

ŠL CENTER STOŽICE / nogometno igrišče – glavno / nogomet 150 150 

ŠL CENTER STOŽICE / nogometno igrišče – ogrevalno – naravna trava 

/ nogomet 300 300 

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

nogomet 1500 1500 

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

žogo 2500 2500 

ŠL CENTER STOŽICE / skatepark -flow  1800 1800 

ŠL CENTER STOŽICE / skatepark -street 1800 1800 

ŠL CENTER STOŽICE / STADION / ogrevalna dvorana 1 500 500 

ŠL CENTER STOŽICE / STADION / ogrevalna dvorana 2 500 500 

PARK ŠENTVID 9600 18600 

ŠL SKAKALNI CENTER MOSTEC / 5 skakalnic / smučarski skoki 2500 2500 



 

ŠL DVORANA PRI OŠ VIŽMARJE BROD – 1125 m2 3/3 1800 1800 

ŠL DVORANA PRI OŠ VIŽMARJE BROD – mala dvorana 1500 1500 

ŠL DVORANA VIŽMARJE BROD – 1125 m2 1/3     

ŠL TABOR 69 / nogometno igrišče / nogomet 1000 1000 

ŠL GUNCLJE / golf igrišče / pitch, putt 1000 10000 

ŠL GUNCLJE / vadbišče / pitch, putt     

ŠL ŠC OVAL / STANEŽIČE / ragbi 600 600 

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

PARK ŠIŠKA 21760 29760 

ŠL BALINARSKA DVORANA ZARJA / 4 steze – balinanje / balinanje 1000 4000 

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO glavno celo 1000 1000 

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO / glavno 1/2     

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO ploščad 1000 1000 

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO pomožno celo  1000 1000 

ŠL NOGOMETNA IGRIŠČA ŠMARTNO pomožno 1/2     

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

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

ŠL PARK ŠIŠKA / dvorana / atletika 1800 1800 

ŠL PARK ŠIŠKA / glavni stadion / atletika 1300 1300 

ŠL PARK ŠIŠKA / metališče / atletika 1200 1200 

ŠL PARK ŠIŠKA / nogometno igrišče – glavno – trava / nogomet 300 300 

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

trikotnik / nogomet  1500 1500 

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

trikotnik / nogomet 1500 1500 

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

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

nogomet 600 600 

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

trikotnik / nogomet 2/2  1000 1000 

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

trikotnik / nogomet 1/2      

ŠL PARK ŠIŠKA / pomožni stadion / atletika 1200 1200 

ŠL TENIŠKA IGRIŠČA DRAVLJE /  4 igrišča / tenis  440 440 

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

ŠL PARK JEŽICA / KEGLJIŠČE STANIČEVA / kegljišče 6 stez / 

kegljanje 1000 6000 

ŠL PARK JEŽICA / STANIČEVA / telovadnica / judo 2000 2000 

ŠL PARK JEŽICA / STANIČEVA / telovadnica / judo 2 2000 2000 

PARK TIVOLI 31340 31340 

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

ŠL PARK TIVOLI / balinišče – park / balinanje 600 600 

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

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – otroški - proge / plavanje 3900 3900 

ŠL PARK TIVOLI / BAZEN – šolski - proge / plavanje 7000 7000 

ŠL PARK TIVOLI / BORILNICA / judo 1500 1500 

ŠL PARK TIVOLI / KOTALKALIŠČE / kotalkanje 600 600 

ŠL PARK TIVOLI / sankališče – park 600 600 

ŠL PARK TIVOLI/BAZEN – fitnes 600 600 

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

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

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

ŠL PARK TIVOLI/DVORANA – fitnes 1500 1500 



 

PARK VIČ 19690 22490 

ŠL KAJAK KANU CENTER LIVADA / fitnes / fitnes 1000 1000 

ŠL KOPALIŠČE KOLEZIJA – letni – 50 m / plavanje 400 3200 

ŠL GIMNASTIČNI CENTER LJUBLJANA / fitnes 300 300 

ŠL GIMNASTIČNI CENTER LJUBLJANA / ritmična gimnastika 1 2750 2750 

ŠL GIMNASTIČNI CENTER LJUBLJANA / ritmična gimnastika 2 2750 2750 

ŠL GIMNASTIČNI CENTER LJUBLJANA / športna gimnastika / mala 

dvorana 2750 2750 

ŠL GIMNASTIČNI CENTER LJUBLJANA / športna gimnastika / velika 

dvorana 2750 2750 

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

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

ŠL PARK SVOBODA / nogometno igrišče - pomožno / nogomet 1 1000 1000 

ŠL PARK SVOBODA / nogometno igrišče - pomožno / nogomet 2 1000 1000 

ŠL ŠP SVOBODA / nogometno igrišče – glavno / nogomet 500 500 

ŠL ŠP SVOBODA / nogometno igrišče – na odboj / nogomet 1000 1000 

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

PARK ZALOG 2800 3400 

ŠL PARK ZALOG / BALINIŠČE / balinanje 600 1200 

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

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

ŠL PARK ZALOG / baseball * * 

ŠL PARK ZALOG / nogomet * * 

PARK ILIRIJA   

ŠL CENTER ILIRIJA / BAZEN – 50 metrski – proge / plavanje 

* * 

ŠL CENTER ILIRIJA / BAZEN – 50 metrski / 25 m – 20 prog – proge/ 

plavanje * * 

ŠL CENTER ILIRIJA / BAZEN – 25 metrski – proge / plavanje 
* * 

ŠL CENTER ILIRIJA / DVORANA – košarka / igre z žogo 
* * 

ŠL CENTER ILIRIJA / DVORANA – gimnastična dvorana 
* * 

ŠL CENTER ILIRIJA / DVORANA – borilnica 
* * 

ŠL CENTER ILIRIJA / DVORANA – večnamenska dvorana 
* * 

  161900 316020 

* vrednosti se določijo po izgradnji 

 

Skupna ocenjena vrednost brezplačne uporabe objektov znaša 8.291.009 eurov. 

 

Upravljavec izvajalcem dejavnosti LPŠ za dodeljen obseg brezplačne uporabe prostora ne sme 

zaračunavati, ker se plačilo stroškov za uporabo prostora delno zagotavlja v proračunu MOL. 

 

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

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

 

V primeru obnove ali začasnega zaprtja športnega objekta se lahko uporaba dodeljenega obsega 

brezplačne uporabe prostora  skrajša. Izpadli obseg se ne nadomesti. 

 

Za športne objekte, ki imajo več vadbenih enot, je opredeljena in se dodeli obseg uporabe za izvedbo 

LPŠ na posamezno vadbeno enoto (plavalna proga, miza za namizni tenis, strelsko mesto, kegljaška 

steza, balinarska steza). 



 

b) Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ na športnih objektih v javno 

zasebnem partnerstvu 

Lokacija 

predvideno 

število enot 

ŠPORTNI PARK LUDUS ČRNUČE / tenis – 3 igrišča / tenis 256 

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

ŠPORTNI PARK LUDUS ČRNUČE / DVORANA – športi na mivki 768 

BAZA – CENTER ŠPORTNEGA ŽIVLJENJA / nogomet 540 

 

 

c) Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ v mreži javnih športnih 

objektov, ki so v lasti MOL in v upravljanju MOL 

Lokacija 

predvideno 

število enot 

CENTER ZALOG / DVORANA – 4 mize / namizni tenis 1000 

 

 

d) Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ v mreži javnih športnih 

objektov, ki so v lasti MOL in v upravljanju osnovnih šol 

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

prostora v naslednjem okvirnem obsegu 45 minutnih enot: 

 

OSNOVNE ŠOLE 
 

Lokacija 

predvideno 

število enot 

OŠ BEŽIGRAD – 455 m2 – 2/2 1200 

OŠ BEŽIGRAD – 455 m2 – 1/2  

OŠ BOŽIDARJA JAKCA – 122 m2 1200 

OŠ BOŽIDARJA JAKCA – 455 m2 1200 

OŠ DANILE KUMAR / Stavba 1 – 435m2 1200 

OŠ DANILE KUMAR / Stavba 3 – 288m2 1200 

OŠ DANILE KUMAR / Stavba 3 – 442m2  

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA –  129 m2 1200 

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA – 236 m2 1200 

OŠ DRAGOMELJ – 706 m2 2/2 600 

OŠ DRAGOMELJ – 706 m2 1/2  

OŠ DRAVLJE – 121 m2 1200 

OŠ DRAVLJE – 434 m2 1200 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – 110 m2 1200 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – 459 m2 1200 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – 78 m2 1200 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA –  tekaški krog 125m – tekaška steza/ 3 proge  

OŠ FRANCETA BEVKA – 123 m2 1200 

OŠ FRANCETA BEVKA – 470 m2 1200 

OŠ FRANCETA BEVKA –  tekaški krog 135m – tekaška steza 80m/ 3 proge  

OŠ HINKA SMREKARJA – 154 m2 1200 

OŠ HINKA SMREKARJA – 530 m2 2/2 1200 



 

OŠ HINKA SMREKARJA 530 m2 1/2  

OŠ HINKA SMREKARJA – tekaški krog 194m – tekaška steza 60m/ 4 proge – skok v 

daljino 

 

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA – 285 m2 1200 

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA – 77m2 1200 

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA – tekaški krog 153m – tekaška steza 60m/ 3 proge – skok v 

daljino        

 

OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA – 152 m2 1200 

OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA – 451 m2 1200 

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

OŠ KAŠELJ – DVORANA KAŠELJ – 1125 m2 1/3  

OŠ KAŠELJ – tekaški krog 150m – tekaška steza 60m/ 3 proge – skok v daljino  

OŠ KETEJA IN MURNA – 273 m2 1200 

OŠ KETEJA IN MURNA – 480 m2 1200 

OŠ KOLEZIJA – 448 m2 - Cesta v Mestni Log 1200 

OŠ KOLEZIJA – 380 m2 – Splitska / rdeča 1200 

OŠ KOLEZIJA – 320 m2 – Splitska / modra 1200 

OŠ KOLEZIJA – tekaški krog 208m – tekaška steza 60m/ 4 proge – skok v daljino          

OŠ KOSEZE – 115 m2 1200 

OŠ KOSEZE – 453 m2 1200 

OŠ KOSEZE – tekaški krog 200m – tekaška steza 60m/ 4 proge             

OŠ LEDINA – 151 m2 1200 

OŠ LEDINA – 514 m2 1200 

OŠ LIVADA – 160 m2 1200 

OŠ LIVADA – 447 m2 1200 

OŠ MAJDE VRHOVNIK – 542 m2 1200 

OŠ MAKSA PEČARJA – 284 m2 – Dunajska cesta 390 1200 

OŠ MAKSA PEČARJA – tekaški krog 150m – tekaška steza 60m/ 3 proge – skok v 

daljino              

 

OŠ MARTINA KRPANA – 125 m2 1200 

OŠ MARTINA KRPANA – 463 m2 1200 

OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA – 110 m2 1200 

OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA – 456 m2 1200 

OŠ MIRANA JARCA – 184 m2 1200 

OŠ MIRANA JARCA – 472 m2 1200 

OŠ MIŠKA KRANJCA  

OŠ MIŠKA KRANJCA – tekaški krog 153m – tekaška steza 60m/4 proge  

OŠ NOVE FUŽINE – 713 m2 2/2 1200 

OŠ NOVE FUŽINE – 713 m2 1/2  

OŠ NOVE FUŽINE – večji tekaški krog 260m – manjši tekaški krog 160m – tekaška 

steza 60m/ 3 proge – skok v daljino 

 

OŠ NOVE JARŠE – 125 m2 1200 

OŠ NOVE JARŠE – 433 m2 1200 

OŠ NOVE JARŠE – tekaški krog 130m – tekaška steza 60m/ 3 proge            

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

OŠ OSKARJA KOVAČIČA – 284 m2 – Dolenjska cesta 20 1200 



 

OŠ POLJANE – 134 m2 1200 

OŠ POLJANE – 337 m2 1200 

OŠ POLJANE – tekaški krog 250m – tekaška steza 100m/ 4 proge – skok v daljino  

OŠ POLJE – 188 m2 1200 

OŠ POLJE – 386 m2 1200 

OŠ POLJE – tekaški krog 192m – tekaška steza 60m/ 4 proge – skok v daljino            

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA – 309 m2 1200 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA – 63 m2 1200 

OŠ PRULE – 294 m2 1200 

OŠ RIHARDA JAKOPIČA – 130 m2 1200 

OŠ RIHARDA JAKOPIČA – 283 m2 1200 

OŠ RIHARDA JAKOPIČA – tekaški krog 125m – tekaška steza 60m/ 3 proge – skok v 

daljino       

 

OŠ SAVSKO NASELJE – 140 m2 1200 

OŠ SAVSKO NASELJE – 452 m2 1200 

OŠ SAVSKO NASELJE – BAZEN 1200 

OŠ SOSTRO – 597 m2 2/2 1200 

OŠ SOSTRO – 597 m2 1/2  

OŠ SOSTRO – 171 m 2  1200 

OŠ SPODNJA ŠIŠKA – 118 m2 1200 

OŠ SPODNJA ŠIŠKA – 277 m2 1200 

OŠ SPODNJA ŠIŠKA – tekaški krog 128m – tekaška steza 60m/ 4 proge – skok v daljino               

OŠ ŠENTVID – 182 m2 500 

OŠ ŠENTVID – 406 m2 500 

OŠ ŠENTVID – tekaški krog 200m – tekaška steza 60m/ 4 proge – skok v daljino             

OŠ ŠMARTNO – 276 m2 1200 

OŠ ŠMARTNO – 444 m2 1200 

OŠ ŠMARTNO – tekaški krog 148m – tekaška steza 60m/ 3 proge               

OŠ TONETA ČUFARJA – 282 m2 1200 

OŠ TONETA ČUFARJA – 87 m2 1200 

OŠ TRNOVO – 165 m2 1200 

OŠ TRNOVO – 280 m2 1200 

OŠ TRNOVO – tekaški krog 145m – tekaška steza 60m/ 4 proge              

OŠ VALENTINA VODNIKA – 123 m2 (plezalna stena) 1200 

OŠ VALENTINA VODNIKA – 200 m2 – galerija 1200 

OŠ VALENTINA VODNIKA – 835 m2 2/2 1200 

OŠ VALENTINA VODNIKA – 835 m2 1/2 

 

OŠ VIČ – 142 m2 - Abramova ulica 26 1200 

OŠ VIČ – 90 m2 – Tržaška cesta 74 1200 

OŠ VIČ – 467 m2 – Abramova ulica 26 1200 

OŠ VIŽMARJE BROD – 84 m2 1200 

OŠ VIŽMARJE BROD – tekaški krog 145m – tekaška steza 60m/ 4 proge – skok v daljino                

OŠ VIDE PREGARC – 196 m2 1200 

OŠ VIDE PREGARC – 295 m2 1200 

OŠ VIDE PREGARC – tekaški krog 145m – tekaška steza 30m/ 4 proge – skok v daljino            



 

OŠ VODMAT – 283 m2 1200 

OŠ VODMAT – 612 m2 1200 

OŠ VRHOVCI – 125 m2 1200 

OŠ VRHOVCI – 447 m2 1200 

OŠ ZADOBROVA – 119 m2 1200 

OŠ ZADOBROVA – 284 m2 1200 

OŠ ZALOG – 115 m2 1200 

OŠ ZALOG – 279 m2 1200 

OŠ CENTER JANEZA LEVCA – 288 m2 560 

OŠ CENTER JANEZA LEVCA – 94 m2 560 

 

Skupna ocenjena vrednost brezplačne uporabe objektov znaša 1.100.057 eurov. 

 

V javnih športnih objektih v lasti MOL, ki so v upravljanju osnovnih šol, se LPŠ, ki ne predstavlja 

prostočasne dejavnosti osnovne šole, izvaja predvidoma od 17. ure do 21.30 ure  oziroma do zaključka 

vseh z razpisom dodeljenih ur uporabe športnega objekta. V tem času ni možno izvajati nobenih drugih 

dejavnosti. Upravljavec izvajalcem programov LPŠ za dodeljen obseg brezplačne uporabe prostora ne 

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

uredi s pogodbo.  

 

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

sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list 

RS, št. 75/17), ki so jih vsi upravljavci dolžni upoštevati. 

 

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

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

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 

 

Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom 

 

Spremljanje pripravljenosti športnikov, svetovanje o športni vadbi in strokovna podpora 

programov 

 

Sredstva so namenjena zagotavljanju boljših pogojev za vadbo vrhunskim in perspektivnim mladim 

športnikom s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, državnega ali 

perspektivnega razreda iz večine klubov znotraj posamezne športne panoge. V ta namen se vzpostavijo 

trajnostni, dolgoročni, visoko kvalitetni programi, ki bodo v izvedbo vključevali strokovne delavce z 

najvišjimi kompetencami znotraj stroke in tim strokovnjakov iz različnih področij. 

 

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

sofinanciranja: 

a) Mestni panožni športni centri – 150.000 eurov. 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

 

Delovanje športnih organizacij – 100.000 eurov 

 

Sredstva so namenjena kritju stroškov osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij ter 

stroškov svetovanj za pridobivanje EU in drugih sredstev. Za osnovno delovanje športnih društev se 

vzpostavi skupna pisarna (coworking pisarna) – dodelitev uporabe prostora. 

 



 

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

sofinanciranja: 

a) Zagotavljanje osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij – kritje osnovnih 

materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih – športne zveze – 50.000 eurov.  

b) Zagotavljanje osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij – kritje osnovnih 

materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih - društva s skupnimi poslovnimi prihodki do 

30.000 € – 30.000 eurov. 

c) Svetovanje pri pridobivanju evropskih in drugih sredstev – 20.000 eurov. 

d) Vzpostavitev skupne pisarne (coworking pisarna) za delovanje športnega društva v okviru 

športne zveze – dodelitev uporabe prostora. 

 

Mednarodna dejavnost v športu  

 

Sredstva so namenjena spodbujanju medsebojnega sodelovanja na področju športa s sosednjimi 

državami ter drugimi državami. 

 

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

sofinanciranja: 

− Turnir 4 mest – 20.000 eurov. 

 

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

 

Sredstva so namenjena spodbujanju športnih prireditev, ki imajo velik pomen za razvoj in negovanje 

športne kulture, saj pospešujejo motivacijo za šport in športno dejavnost, zato predstavljajo 

najpomembnejšo obliko promocije športa. Športne prireditve imajo vpliv na promocijo okolja, v 

katerem potekajo (lokalne skupnosti, regije, države), in na razvoj turizma ter drugega gospodarstva.  

 

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

višina sofinanciranja: 

 

 

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA ZA VSE 

 

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

sofinanciranja: 

 

a) Velike rekreativne prireditve v MOL:  

− Ljubljanski maraton – 200.000 eurov. 

− Pohod – 150.000 eurov. 

− Maratona Franja – 180.000 eurov. 

 

b) Druge večje rekreativne prireditve v MOL: 

− Tradicionalne prireditve – 20.000 eurov. 

− Druge prireditve – dodelitev uporabe prostora. 

 

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA TEKMOVALNEGA ŠPORTA 

 

a) Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve: 

− Tradicionalne prireditve – 226.500 eurov.  

− Druge prireditve – dodelitev uporabe prostora. 



 

− Druga velika tekmovanja in prireditve – dodelitev uporabe prostora. 

 

b) Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali: 

− Sofinancirani nastopi v evropskih ligaških tekmovanjih oziroma drugih velikih ligaških 

tekmovanjih pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma združenja – 1.232.000 eurov. 

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

mednarodnih tekmovanjih pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma združenja – 232.000 

eurov. 

 

 

DRUGE PRIREDITVE 

 

a) Nagrade Marjana Rožanca – 23.635 eurov. 

PODPORNI MEHANIZMI ZA ŠPORT 

 

 

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  

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

tekmovanja in Naučimo se plavati – 3.830 eurov. 

b) Prevozi na plavalne tečaje, šolska športna tekmovanja in animacijske dejavnosti – 183.000 eurov. 

Podporne storitve v športu  

a) Trajnostni vidiki v športu – 20.000 eurov. 

b) Urejanje smučarskih tekaških prog in skakalnic – 15.000 eurov.  

c) Urejanje kolesarskih parkov – 25.000 eurov. 

  



 

Obrazložitev  

predloga Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2023 

 

I. Pravni temelj 

Pravni temelji za sprejem predloga Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2023 

je: 

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

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

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

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

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

strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu 

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

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

športa 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo), 

ki določa, da mestni svet sprejema akte Mestne občine Ljubljana 

II. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

V skladu in na podlagi 13. člena Zakona o športu se izvajanje nacionalnega programa športa v 

Republiki Sloveniji, ki se izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa. Letni 

program športa določa namen in obseg sofinanciranja programov izvajalcev letnega programa športa 

iz javnih sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine Ljubljana.  

 

III. Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja  

Letni program športa zajema dejavnosti, ki omogočajo strokovno in finančno podporo za  razvoj športa 

kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za 

posameznika in družbo. V okviru letnega programa športa je pomemben del dejavnosti namenjen 

sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti 

aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe 

neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del letnega programa športa je 

zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa. 

 

Skladno s 13. členom Zakona o športu so bile za podajo mnenja pozvane občinske športne zveze. 

 

IV. Poglavitne rešitve 

 

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE 

 

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok: 

V okviru športno gibalnega programa Mali sonček bomo vsem ljubljanskim vrtcem zagotovili izvedbo 

pet urnih tečajev drsanja ter  izvedbo spomladanskih in jesenskih krosov. 

 

Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok: 

Osnovno vodilo programa in vseh njegovih dejavnosti je vključevanje otrok v različne brezplačne 

športne programe, ki jih obiskujejo v času po pouku na svoji osnovni šoli ali organizirano s strani šole. 

S tem se ustvarijo pogoji za vključevanje manj aktivnih otrok v športne programe. Na ta način se 

razbremenijo tudi otroci in starši, saj v popoldanskem času ni potrebno vodenje otrok na različne 

lokacije.  

 

Prostočasna športna vzgoja mladine: 

V času po pouku bomo ljubljanskim srednješolcem omogočili brezplačno vključevanje v animacijske 

dejavnosti športa Gremo na kolo, Gremo na golf, Gremo na urbane športe in druge animacijske 

dejavnosti po pouku. 

 

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami: 



 

Ključna naloga na tem področju je ohranjanje kvalitete programov. V ta namen  se zagotavljajo 

sredstva za plače visoko kompetentnih izobraženih strokovnih delavcev za redno zaposlitev ali 

samozaposlitev s polnim obsegom dela v društvih in klubih. 

 

Šport invalidov: 

V okviru programa športa invalidov bodo zagotovljena sredstva za dejavnosti redne vadbe množičnega 

športa invalidov in dejavnosti redne vadbe tekmovalnega športa invalidov. Obravnava vrhunskih 

športnikov invalidov, ločeno od programov na področju tekmovalnega športa, omogoča zagotavljanje 

boljših pogojev za tekmovalni šport invalidov. 

 

Športna rekreacija: 

Dejavnosti redne vadbe: za animacijo neaktivnih in malo gibalno aktivnih meščanov bomo 

zagotavljali brezplačne dejavnosti Gremo telovaditi na trim otoke, Gremo na kolo, Gremo na tek (šola 

teka), Gremo v hribe (pohodništvo), Gremo na tek na smučeh, Gremo na golf, Gremo na supanje, 

Gremo na kajak in Gremo plavati. Z njimi želimo vzpodbuditi prvi stik oziroma seznanitev z osnovami 

različnih športnih vsebin in vzpostaviti temelje za nadaljnje redno športno udejstvovanje v naravi. 

 

Šport starejših: 

Dejavnosti redne vadbe za starejše od 65 let: v okviru programa bomo zagotavljali brezplačne 

dejavnosti Gremo na golf, Gremo telovaditi (na trim otoke), Gremo hodit na smučeh, Gremo hodit, 

Priprava na tekmovanja starejših (brezplačna uporaba prostora) in Programi redne vadbe in tekmovanj 

upokojencev.  

 

 

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA 

 

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

 

Za dejavnosti vadbe in tekmovanj športne vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport se dodeli brezplačna uporaba prostora. Ključna naloga na tem področju je zagotoviti 

zadostno število visoko kompetentnih strokovnih delavcev. V ta namen je potrebno zagotoviti dobre 

delovne pogoje ter vzpodbudno okolje in s tem preprečiti odhajanje strokovnih delavcev iz društev in 

klubov. Ključni ukrep je finančna vzpodbuda za zaposlovanje strokovnih delavcev zlasti za nedoločen 

čas in  samozaposlovanjem delavcev s polnim obsegom dela v okviru programa Mestnih panožnih 

športnih šol. 

 

Kakovostni in vrhunski šport 

 

Za dejavnosti vadbe in tekmovanj kakovostnega in vrhunskega športa članov se dodeli brezplačna 

uporaba prostora. Ključni ukrep zagotavljanja dobrih delovnih pogojev visoko kompetentnih 

strokovnih delavcev je finančna vzpodbuda za zaposlovanje strokovnih delavcev za nedoločen čas in 

samozaposlovanjem delavcev s polnim obsegom dela v okviru programa Mestnih panožnih športnih 

šol.  

 

 

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 

 

Mestni panožni športni centri: 

Najboljšim vrhunskim in perspektivnim mladim športnikom ljubljanskih športnih društev želimo 

ustvariti pogoje za doseganje vrhunca športne kariere, ki se odraža z uvrstitvijo in doseganjem vidnih 

rezultatov na tekmovanjih najvišjega nivoja. Pogosto so takšni športniki razpršeni v več različnih 

društvih in klubih. Z vzpostavitvijo mestnih panožnih športnih centrov se takšnim športnikom preko 

skupnih treningov zagotovi konkurenčno okolje pod vodstvom najbolj kompetentnih trenerjev v 

panogi. Tako se znotraj posamezne športne panoge ustvari delovanje vseh deležnikov za višji skupni 



 

cilj, ki ima velike motivacijske vzvode tudi za generacije športnikov, ki prihajajo iz mladinskih 

starostnih kategorij. 

 

 

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

 

Velike rekreativne prireditve v MOL: 

Ljubljanski maraton, Pohod in Maratona Franja predstavljajo  največje dogodke na področju športa za 

vse v državi in so največji generatorji celoletne vadbe teka, hoje in kolesarjenja. Zagotavljanje sredstev 

za ohranjanje dosedanje kvalitete in obsega teh športnih dogodkov predstavlja širšo družbeno 

dobrobit.  

 

Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve:  

Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora ali finančnih sredstvih za izvedbo mednarodnih tekmovanj 

v Ljubljani omogoča vrhunskim športnikom udeležbo na tekmovanjih na visokem nivoju in s tem 

pridobivanje izkušenj in preverjanje konkurenčnosti za udeležbo na drugih  mednarodnih tekmovanjih 

v tujini. 

 

Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali: 

Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora in finančnih sredstev za nastope v tekmovalnih sistemih 

mednarodnih športnih zvez omogoča klubom konkurenčnost ter povečevanje števila navijačev in 

privržencem kluba, ki klubsko pripadnost izkazujejo tudi preko nakupa predvsem letnik vstopnic za 

ogled tekem in nakupa klubskih artiklov.   

 

 

V. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 

 

Sredstva za izvedbo letnega programa športa MOL za leto 2023 so zagotovljena v proračunu MOL za 

leto 2023. 

 

Vrednost za sofinanciranje vseh dejavnosti letnega programa športa znaša 6.432.445 eurov. Poleg tega 

je v proračunu MOL za leto 2023, za nadomestilo brezplačne uporabe prostora LPŠ, zagotovljenih 

3.868.270 eurov. 

 

 

Pripravil:   

Marko Lebar   

Vodja odseka za programe športa 

 

 Marko Kolenc  

      Sekretar - vodja oddelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


