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ZADEVA: Zahteva za sklic izredne seje Mestnega sveta Mestne občine    
                  Ljubljana 
 
 
 
Spoštovana gospa Danica SIMŠIČ, Županja, 
 
spodaj podpisani člani Mestnega sveta MOL zahtevamo skladno določilom 53. in 55. 
člena Poslovnika MS MOL, da skličete izredno sejo Mestnega sveta MOL.  
 
 
 
Razlogi za sklic izredne seje so: 
 
Ljubljanski nogomet je padel na najnižjo točko v zgodovini in je skrajni čas, da 
Mestna občina Ljubljana z ustrezno politiko sanira kritično stanje, tako na področju 
tekmovalnih rezultatov v nogometu, kot tudi na področju sodbobnih športnih objektov.  
 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Stanje nogometa oz. športa v Ljubljani danes in v prihodnje. 
 
 
 
 
 
 

 



SKLEPI: 
 
1. 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zadolžuje pristojni oddelek mestne 
uprave, da na oktobrski redni seji Mestnega sveta predstavi strategijo razvoja 
športnih objektov v Ljubljani in njihovega upravljanja. 
 
2.  
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zadolžuje pristojni oddelek mestne 
uprave, da do oktobrske seje Mestnega sveta pripravi in Mestnemu svetu 
predloži osnutek dokumenta, ki bo določal kriterije za selekcijo panog 
vrhunskega ekipnega športa, ki bodo uvrščene v prednostni seznam mestnega 
financiranja. 
 
3. 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zadolžuje pristojni oddelek mestne 
uprave, da pripravi in Mestnemu svetu pošlje v čimprejšnjo obravnavo 
pravilnik, ki bo urejal financiranje športnih klubov iz javnih sredstev proračuna 
ter javnih podjetij in zavodov. Pri tem mora zagotoviti najširše soglasje s 
civilno športno sfero. 
 
4. 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zadolžuje županjo, da pripravi ustrezno 
spremembo »Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave 
mestne občine Ljubljana«, s katero se področje športa znotraj mestne uprave 
organizira kot samostojni oddelek. 
 
5. 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, 
da prednostno obravnava pobude za spremembo predpisov o športu, športnih 
klubih in društvih ter socialnem statusu poklicnih športnikov ter k razpravi 
povabi tudi predstavnike Mestne občine Ljubljana. 
 
6. 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zadolžuje županjo, da prednostno v roku 3 
mesecev pripravi: 
 

• Strateški in konkretni program za izgradnjo NOVEGA stadiona v 
Ljubljani. 

• Program, ki bo opredelil vlogo Mestne občine Ljubljana pri  ustanovitvi 
novega ljubljanskega nogometnega moštva oz. reorganizaciji enega od 
obstoječih ljubljanskih moštev, ki bo najkasneje v nekaj letih postalo 
trdno prvoligaško moštvo z ambicijo rednih uvrstitev v evropska klubska 
tekmovanja. V okviru tega programa se določi dolgoročna poslovna 
strategija novega nogometnega moštva prihodnosti v Ljubljani. 

 
 
 
Priloga: 
• gradivo za odločanje MS MOL  
 


