
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
MESTNA UPRAVA 
MESTNI SVET  
 
Adamič Lundrovo nabrežje 2, p.p.25, 1001 Ljubljana 

 306-10 59/306 10 16 ,   306-30 12 

 
 

 
 
 
Šifra:   032-53/2006-3  
Datum: 6. 2. 2006 
 
MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 45. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA,  
 
ki je potekala v ponedeljek, 6. februarja 2006, s pričetkom - po končani 1. točki 43. 
izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, v Veliki sejni dvorani Mestne 
občine Ljubljana, v Mestni hiši, Mestni trg 1, v Ljubljani.  
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
In prehajamo na 45. Izredno sejo. Za 45. Izredno sejo vas je, spoštovane svetnice in svetniki, s 
podpisom svojo navzočnost potrdilo 31. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je tako sklepčen 
in lahko začne z delom.  
 
Za 45. izredno sejo je določen naslednji  
 
DNEVNI RED: Ima eno točko in ta je  

1. Predlog Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa 
v Mestni občini Ljubljana. 

 
O dnevnem redu izredne seje mestni svet, kot veste, skladno s 57. členom Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ne razpravlja in ne glasuje. 
 
Smo torej pri prvi in edini točki te izredne seje. Gradivo za to točko ste prejeli pred sejo. Prav 
tako pa ste prejeli tudi Poročilo Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. Prosim 
gospoda profesorja dr. Stanislava Pejovnika, predsednika Odbora za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport, ki je predlagatelj gradiva, da poda uvodno obrazložitev. Izvolite 
gospod Pejovnik. 
 
 
G. PROF. DR. STANISLAV PEJOVNIK 
Hvala lepa gospa županja. Spoštovane kolegice svetnice in kolegi svetniki. Prvega februarja 
sem prejel pismo gospe županje, v katerem mi je sporočila, da zaradi tega, ker na 42. Izredni 
seji ni – mestni svet ni sprejel Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Mestni občini Ljubljana, utegne priti do zapletov in težav pri financiranju 
športne dejavnosti v Ljubljani. Ki v bistvu po obsegu predstavlja kar tretjino vsega športa v 
Sloveniji. Po njeni oceni, je bilo možnih več rešitev. Predvsem pa je predlagala, da skličem 
izredno sejo odbora. In, da se na tej izredni seji odbora opredelimo do njenih predlogov. 
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Izredna seja odbora je potekala danes. In na tej izredni seji odbora, smo v sodelovanju z 
Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, ponovno pregledali vsa gradiva, ki 
smo jih imeli na razpolago ob pripravi Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje 
letnega programa v Mestni občini Ljubljana. Zato smo se odločili, da županji predlagamo, da 
skliče Izredno sejo Mestnega sveta in predložili v obravnavo dopolnjen predlog pravil. Zato, 
da bi vam bilo lažje, bi vam rad na kratko predstavil, v kakšni meri je odbor ta predlog pravil, 
ki smo jih obravnavali prejšnji ponedeljek dopolnil, ali popravil. 
V celoti je odbor upošteval vse amandmaje, ki jih je mestni svet sprejel na seji prejšnji 
ponedeljek. Skratka, vsi amandmaji, ki so bili sprejeti, so v celoti vključeni v predlog tega 
novega, rahlo spremenjenega pravilnika. Drugič, odbor je razrešil, po mnenju odbora pa 
seveda tudi v sodelovanju z oddelkom, problem financiranja invalidov in otrok s posebnimi 
potrebami. In sicer tako, da je v 26. in 38. členu – besedo – telovadnica, zamenjal z besedo – 
športni objekt. Menim, da je utemeljitev za tak predlog bila podana že na prejšnji seji 
mestnega sveta. Poleg tega je odbor predlagal še dve dopolnitvi. V 13. členu, v spremenjenem 
13. členu, je bolje – seveda poudarjam, po mnenju odbora – opredelil postopke. In sicer tako, 
da je na prvo mesto, za pripravo gradiv postavil oddelek in na drugo mesto športne zveze in 
ostalo zainteresirano javnost. Prav tako je dopolnil v 41. členu sklep, sprejet, kot amandma, na 
prejšnji seji odbora. In ta sklep v 41. členu je glasil: Pogoje, vsebino in višino za 
sofinanciranje zvez, športnih društev in občinske športne zveze, se določi s posebnim 
sklepom. Ta sklep je odbor dopolnil s stavkom, - ki ga pripravi komisija iz 18. člena tega 
pravilnika. Istočasno se vsem svetnicam in svetnicam opravičujem za tipkarsko napako, ki 
smo jo odkrili kasneje. Ker je za sklepom številka 2., ta številka je seveda popolnoma 
nepotrebna, pri pripravi gradiv, je služila, kot opozorilo, da je to amandma, sprejet na prejšnji 
seji mestnega sveta. Zato je to številko 2., gospa županja, zelo verjetno v končnem tekstu, ne 
zelo verjetno, v končnem tekstu potrebno prečrtati.  
Odbor ni imel lahke naloge. Dolgo smo razpravljali in na koncu se odločili, da mestnemu 
svetu predlagamo, da ta spremenjeni, pravzaprav rahlo spremenjeni Predlog Pravilnika o 
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljane 
sprejme. In s tem omogoči razpis za financiranje športne dejavnosti v letu 2006. Hvala lepa.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa. Želi besedo predsednik Statutarno pravne komisije, gospod Pavlica? Ne želi. K 
besedi za razpravo se je prijavil gospod Černjak. Izvolite.  
 
 
G. SAVA DOMINIK ČERNJAK 
Hvala lepa. Spoštovana gospa županja, cenjene svetnice in svetniki. Jaz sem že zadnjič podprl 
predlagani pravilnik o merilih. In tudi tokrat pozivam vse svetnice in svetnike, da ga podprejo. 
Ne samo, da je dopolnjen in spremenjen, predvsem v glavnih iztočnicah. Še enkrat pa 
poudarjam, da pa je to samo merilo za letošnje leto. In apel vsem tistim, ki imajo kakršnekoli 
dvome – s tem omogočamo, da bo športna, predvsem ta civilna sfera, lahko imela neke vrste 
meril. In se bo lahko izvedel razpis. In vsi tisti, ki ste kadarkoli, kjer koli delovali v društvih, 
ki so odvisna od javnih sredstev, veste, kako hudi so tisti meseci, ko ni razpisa. Ko ni 
sredstev. Ampak dejavnosti morajo vseeno teč. Zato prosim še enkrat za podporo temu – tem 
predlaganim merilom. Hvala lepa. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa. Ker ni več prijavljenih k besedi, razpravo zaključujem. 
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In prehajamo k odločanju o  
PREDLOGU SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Pravilnika o merilih za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana.  
 
 
Ugotavljamo navzočnost. 
Ugotavljanje navzočnosti poteka. In ga zaključujem. 
31 navzočih svetnic in svetnikov. 
 
Glasujemo. Kdo je za in kdo je proti predlogu sklepa. 
Glasovanje zaključujem. 
ZA 26. PROTI NIHČE. 
Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
 
 
S tem smo izčrpali dnevni red 45. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. In s 
tem je seveda 45. izredna seja končana. Delo pa nadaljujemo s 43. izredno sejo Mestnega 
sveta.  
 
 
                                           
 
Zapisala: 
Elizabeta Vadnal Gorjup 
Ljubljana, 08. 02. 2006 
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