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MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
MESTNI SVET 
 

                                                                               
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

 306 10-10 ,   306-12-14 
 
 

Številka: 032-166/2005-7 
Datum:  11. 7. 2005 
 
MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 36. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA, 
ki je potekala v ponedeljek, 11.07.05,  s pričetkom - po končanem zasedanju 37. Izredne 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,  v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, 
Mestni trg 1, v Ljubljani. 
 
 
G. MILOŠ PAVLICA 
… navzočih 37 svetnic in svetnikov. Svojo odsotnost so opravičili svetniki – gospa Cvetka 
Selšek, Franci Slak, Eva Strmljan Kreslin, Marjeta Vesel Valentinčič in Janez Železnik. 
 
 
Mestni svet Mestne občine je torej sklepčen in lahko prične z delom.  
 
Prehajam na dnevni red seje. Za 36. Izredno sejo je določen naslednji 
DNEVNI RED: 

1. Stanje nogometa oziroma športa v Ljubljani in – danes in v prihodnje 
 
 
O dnevnem redu izredne seje svet, skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana ne razpravlja in ne glasuje. 
 
Prehajamo k 1. točki dnevnega reda 
AD 1. 
STANJE NOGOMETA OZIROMA ŠPORTA V LJUBLJANI DANES IN V 
PRIHODNJE 
 
 
Gradivo za to točko ste prejeli s sklicem seje. Pred zasedanjem pa ste prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. S postopkovnim predlogom 
sklepa in dodatnim Predlogom Sklepa Svetniškega kluba Nova Slovenija. 
 
 
Prosim predstavnika predlagatelja, gospoda Sušnika Petra – ja, da poda uvodno obrazložitev. 
A, kolega Kovačič… Izvolite… 
 
G. DIMITRIJ KOVAČIČ 
Hala lepa. … 
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… iz dvorane  - nerazumljivo… 
 
Jaz se gospodu Sušniku zahvaljujem, da je bil pripravljen namesto mene imeti uvodno, 
uvodno poročilo. Glede na to, da sem se sam – mislil, da ne bom še končal obveznosti izven 
te stavbe. Ampak, hvala bogu sem uspel. In tako bom lahko tudi – tako bom lahko tudi to 
svoje uvodno poročilo podal, kot eden od predlagateljev. 
Bom pa, bom pa kratek, glede na to, da – glede na to, da mislim, da ne gre za neko prehudo 
analitično zadevo. Dejstvo je, daje Ljubljana na področju nogometa, na področju 
tekmovalnega nogometa, na področju objektov, v tem trenutku na najnižji točki v svoji 
zgodovini. Nima normalnega nogometnega objekta, kjer bi se lahko odvijale vrhunske športne 
in še zlasti nogometne prireditve, kakršne se zahtevajo v evropskem prostoru. Prav tako nima 
nogometnega prvoligaša, kar je tudi edinstven primer v svetu. 
V predlogu oziroma v zahtevi za sklic izredne seje, predlagatelji predlagamo  6 sklepov. V 
gradivu je tudi nekaj materiala, ki je zanimivo, vendar ključno v tem gradivu so predlagani 
sklepi in mislim, da pomenijo nek razmislek o tem, ali želimo stvar, ki je kritična premakniti 
iz te točke, ali želimo iti na bolje, ali ne. 
Mislim, da Predlog Odbora za – oziroma pristojnega delovnega telesa, ki predlaga prekinitev 
seje in nadaljevanje oktobra, ni najbolj posrečen. Namreč, škoda, da stvar odlagamo do 
oktobra in ne naredimo nič. Jaz mislim, da vendarle ti sklepi napotujejo ravno to, na to, kar v 
bistvu v podtonu ta sklep pristojnega delovnega telesa želi. Namreč, da se do oktobra 
pripravijo neki dokumenti, ki jih mi tukaj v sklepih tudi zahtevamo. 
Mi zahtevamo, da se na oktobrski redni seji predstavi strategija razvoja športnih objektov. Da 
se pripravi osnutek dokumenta, ki bo določal kriterije za selekcijo panog vrhunskega ekipnega 
športa. Da se pripravi pravilnik, ki bo urejal financiranje športnih klubov. Da se pripravi 
ustrezna sprememba Odloka o organizaciji in delovnem področju mestne uprave. Da damo 
tudi Ministrstvu za  šolstvo, šport, .. da pripravi oziroma prednostno obravnava pobude za 
spremembo predpisov v športu in športnih klubih ter društvih. In seveda, da se prednostno, v 
roku treh mesecih pripravi tudi strateški in konkretni program za izgradnjo novega stadiona v 
Ljubljani. Kar – kar seveda pomeni novega in ne sanacijo obstoječega. In seveda, da se tudi 
pripravi program, ki bo opredelil vlogo Mestne občine Ljubljana, pri ustanovitvi novega 
ljubljanskega nogometnega moštva. Oziroma reorganizacijo enega od obstoječih ljubljanskih 
moštev.  
Sugestija Odbora za – ker odbor je že to rekel? Ja, za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in šport – 
je lahko čisto dobronamerna. Ampak mislim, da ni nobene težave, da mi te sklepe sprejmemo, 
kot napotilo in obvezo mestni upravi, županji, vse, kar mi tukaj s sklepom potrdimo. Razen 
seveda, če – če ne bi župan oziroma podžupan, ki jo pooblašča, sam dal tukaj pred tem 
skupom obljubo, da bo to naredil. Da bo naredil vse to, kar je v teh šestih predlaganih sklepih 
vsebovano. Če da podžupan zagotovilo, da bo v teh rokih, kot so tu zapisani – naredil, potem 
se strinjam, da je nadaljnja razprava danes nepotrebna. Kajti, s tem dobimo predlagatelji 
zagotovilo, da se bo to zgodilo. In mislim, da, če – če obstaja dobra volja in pripravljenost za 
to, da pristopimo k temu, da kritično stanje začnemo razreševat. Ampak, resno. Z zavestno 
voljo, da to želimo, potem sem jaz pripravljen tudi sprejet to obljubo, ki jo lahko gospod 
podžupan, kot predsedujoči današnje seje mestnega sveta poda. 
In potem se v – v oktobru mesecu na redni seji dobimo. In obravnavamo vsa ta gradiva in vse 
te zaveze, ki smo jih tukaj sprejeli. V nasprotnem primeru mislim, da – bi bilo bolje, da to 
sejo nadaljujemo. Lahko se tudi odrečemo razpravi in sprejmemo te predlagane sklepe. 
Mislim, da so dobri in pomenijo velik korak naprej pri razreševanju kritične, zelo kritične, da 
ne rečem katastrofalnega, katastrofalne situacije in stanja v Ljubljani. Hvala lepa. 
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G. MILOŠ PAVLICA 
Hvala lepa. Proceduralno – kolega Sušnik. A ja, Sodržnik. Pardon. 
 
 
G. MAG. JANEZ SODRŽNIK 
Nič hudega, vse je na – s. Glejte, ta problematika je… 
 
 
… iz dvorane – nerazumljivo… 
 
 
G. MILOŠ PAVLICA 
Proceduralno je prosil…Sej proceduralno – upam, da bo ekzakten predlog. Sodržnik ma 
proceduralno.  
 
 
G. MAG. JANEZ SODRŽNIK 
Ekzakten predlog bo.  
 
 
G. MILOŠ PAVLICA 
Izvolite. 
 
 
G. MAG. JANEZ SODRŽNIK 
Torej predlagam, da glasujemo o prekinitvi seje. Razlog je povsem jasen. Ura je zdajle taka, 
da je za mene neprimerno, da bi ta mestni svet lahko kritično, koncentrirano in kvalitetno 
opravljal razpravo o tem, o tej problematiki. Sam se zavzemam za to, da bi slišal predloge od 
– če se le da vseh tu notr. Od različnih strank, od različnih svetnikov in svetnic. Ne samo od 
takih, ki smo že tako, bi rekel – dežurni aktivisti o športu.  
Zakaj? Zaradi tega, ker sem prepričan, da bomo na osnovi tega lahko izluščili neko – tisto 
pravo vsebino, ki mora biti podlaga za te sklepe in za pripravo strategije za področje športa. 
Recimo v Ljubljani, za naslednjih deset let.  
Mislim, da je predlog odbora v redu. Jaz – jaz, se mi zdi – primeren. Že zaradi tega, ker je 
napotitveni, ne? Se pravi, da lahko v tem času že tisti, ki jih tudi naši sklepi tangirajo, 
pripravijo določene materiale. In ne nazadnje sem trdno prepričan, da bojo, kot so že do sedaj 
potekale razprave – tako z mestno upravo, kot civilno družbo. Saj ne nazadnje je to samo ena 
izmed – bi rekel – akcij, ki se dogaja v tem procesu.  
In moja želja je, da bi jeseni, kadar kol bomo pač zdaj prišli. Ali bo to septembra, ali oktobra. 
Na ta mestni svet. Res dosegli vsaj nekaj – tak minimalen konsenz, okol katerega se bomo 
lahko dogovorili. 
Zato mislim, da je ta predlog smotrn in prosim, če ga damo na glasovanje. 
 
 
G. MILOŠ PAVLICA 
Hvala lepa. Dobr. Predsednik odbora ni prišel do besede. Ampak, glede na --- glede na, ker je 
ravno… se opravičujem. Če nisem videl, jaz sem pač – povedal so mi, da je Sodržnik že začel 
proceduralno in moram dat proceduralno, ko se oglasi. 
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G. PETER BOŽIČ 
Grozn. Jaz predlagam gospodu predsedujočemu, da v glavnem sprejmemo te sklepe, ki jih je 
predlagal Dimitrij Kovačič. Ki  jih je predlagal predlagatelj. Seveda z neko pripombo, ker 
mislim, da so v teh sklepih tud stvari, o katerih bi pravzaprav morali še razmislit. Na primer, 
za določene stvari mestna občina nima pooblastil. Ne? Ma Ministrstvo za… in tako naprej. 
Tako, da – da bi, predlagam, da bi najdli – najdli nek okvir, v katerem bi bila ta seja obvezna. 
In v – in tud občina bi bla zavezana, da pred…, da pripravi vsa ta gradiva. Vendar pa ne tisto, 
kar ni v njeni – v njeni, kako bi rekel – ingerenci, ne? 
 
 
G. MILOŠ PAVLICA 
Dobro. A lahko, glede na to, da je prvi proceduralni predlog – bi dal, jaz se opravičujem, - 
nisem hotel posegat. Pozna ura je, verjetno smo tud utrujeni. Tretja seja je. Oprostite, da 
gremo po vrsti o glasovanju o proceduralnih predlogih, ne? 
 
 
… iz dvorane – nerazumljivo… 
 
Dobro. Poglejte. Zdaj, da lahko odpremo diskusijo. Ampak, v redu. Priznam napako v 
vodenju seje. Proceduralno bi moral dati – prvi proceduralni predlog na glasovanje. V redu. 
Tretja seja. Četrta je danes. Upam, da mi bote oprostili to moje, to mojo napako. Skratka, tudi 
glede na stališče odbora, ki predlaga… 
 
 
… iz dvorane – nerazumljivo… 
 
 
Tudi glede na stališče odbora, ki predlaga, da preložimo na oktobrsko sejo to točko, da se v 
tem času pripravijo ustrezni materiali mestne uprave o problematiki športa v Ljubljani na 
sploh. Proceduralno predlagam, tako, kot je že kolega Sodržnik rekel, da po 106. členu 
glasujemo o tem, da na oktobrski seji nadaljujemo to točko dnevnega reda, z ustreznimi 
materiali. 
 
 
Glasujemo o tem proceduralnem predlogu. 
 
 
… iz dvorane – nerazumljivo… 
 
Kaj pa? 
 
 
… iz dvorane – nerazumljivo… 
 
Ja, ja. No sej. Prekinjamo.  
 
 
… iz dvorane  - nerazumljivo…. G. Sodržnik (?): Nisem rekel oktobra… 
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Dobro. Prekinjamo se… 
 
 
… iz dvorane – nerazumljivo… 
 
 
Dobro. Proceduralno glasujemo prvo o Sodržnikovem…, da prekinemo sejo. 
 
 
Glasujemo o tem predlogu, potem bom dal jaz proceduralni predlog… 
 
Glasujemo. 
Ja. …. Ugotav… Ker gre tud… Ugotavljamo, da, dobro, še enkrat… 
 
Ugotavljamo prvo navzočnost. Ker je nekdo zahteval  ugotavljanje navzočnsoti. 
Zaključujem ugotavljanje navzočnosti. 
31 prisotnih. 
 
Glasujemo o predlogu proceduralnega sklepa… 
Kdo je za in kdo je proti. 
Zaključujem glasovanje. 
6 ZA, 24 PROTI. 
 
 
 
In zdaj pa jaz predlagam proceduralni predlog, da bi na osnovi tega, kar sem že prej povedal. 
Na osnovi Poročila Odbora, ki ste ga dobili… 
 
… iz dvorane  - nerazumljivo… 
 
Saj to je to. Da bomo do oktobrske seje pripravili ustrezno gradivo, kot predlaga Odbor za 
šport. Predlagam, da prekinemo v skladu s 106. členom, prvim odstavkom in nadaljujemo sejo 
oktobra meseca s primernim gradivom, ki obravnava problematiko športa na sploh.  
 
… iz dvorane – nerazumljivo… 
 
A lahko kdo drugi pride vodit sejo mogoče?  
 
… iz dvorane – nerazumljivo… 
 
Izvoli, predsednik odbora. 
 
G. PROF.  DR. STANISLAV PEJOVNIK 
Prosim za besedo, kot predsednik odbora. 
 
 
G. PROF. DR. STANISLAV PEJOVNIK 
Hvala lepa gospod predsedujoči. Spoštovane svetnice in svetniki. Odbor je zelo resno 
obravnaval to gradivo. In meni, da imamo predlog, ki bi se ga dalo sprejeti. Moram povedat, 
da je bilo tudi stališče odbora sprejeto soglasno. Kar pomeni, da smo na odboru uskladili 
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stališča. In sicer predlagamo, da se dejansko pripravi gradiva, vendar se ne moremo pri tej 
pripravi gradiva  - v celoti podpreti vseh sklepov, ki so jih dali predlagatelji. 
In bom povedal en konkreten primer.  
Na primer, pri predlogu 5. sklepa, ki pravi, da naj Mestni svet Mestne občine predlaga 
Ministrstvu za šolstvo in šport, da prednostno obravnava pobude za spremembo predpisov o 
športu in športnih klubih in društvih ter socialnem statusu poklicnih športnikov. Je bilo 
opozorjeno, da to ni v pristojnosti Ministrstva za šport. Ampak je v pristojnosti najmanj dveh 
ministrstev. Klube in društva – v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, statusa – 
socialnega – v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.  
Vendar je odbor dobronamerno prevzel vsa ta – vse te sklepe in meni, da gradivo, da se naj 
gradivo dopolni vsebinsko. Ne pa dobesedno s temi sklepi. Da se naj z vsemi temi gradivi seja 
preloži in izpelje v mesecu oktobru. 
Skratka, predlagam, da se danes zavežemo, da bodo gradiva pripravljena. In na osnovi teh 
pripravljenih gradiv, ki bi vsebinsko sledile tem sklepom, izvedemo sejo v mesecu oktobru. 
 
… iz dvorane – nerazumljivo… 
 
Redno sejo. 
 
G. MILOŠ PAVLICA 
Hvala lepa. Postopkovni predlog odbora, da se 36. seja prekine in se nadaljuje, ko bo 
pripravljeno manjkajoče gradivo, vendar najkasneje v mesecu oktobru, dajem na glasovanje. 
 
Glasujemo. 
Zaključujem glasovanje. 
22 ZA, 1 PROTI. 
Postopkovni predlog JE BIL SPREJET. 
 
 
Vidimo se ob tej točki oktobra. Do takrat lahko tudi predlagatelj pripravi dodatno gradivo… 
Skratka, mestna uprava bo pripravila gradivo. In predlagatelj lahko tudi. 
 
Kakor koli… A lahko? 
 
… iz dvorane  - nerazumljivo… 
 
Končam to sejo. In sicer 36. Izredno sejo. Zahvaljujem se vam za pozornost in za strpnost pri 
današnjih problemih. 
Prekinjamo sejo za danes, za danes.  In vidimo se jeseni. Želim vam lepe počitnice. Vidimo se 
septembra. 
 
 
                              
Zapisala: 
Elizabeta Vadnal Gorjup 
Ljubljana, 13.07.05 
                                
 
                               


