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MESTNISVET 

MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

PORoelLO 

ODBOR ZA SPORT je na 13. redni seji, dne 13. 11. 2008 obravnaval gradivo 12. a.) tocke 
dnevnega reda 22. redne seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana z naslovom: 
Predlog Pravilnika 0 pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa sporta v Mestni obcini Ljubljana in 

vlozene amandmaje svetnika SD Gregoria Istenica ter
 
stalisce Sveta CS Center s prilogami.
 

Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi
 
SKLEP 1: Odbor za sport ne podpira 1. amandmaja k 2. elenu: »Osmi odstavek 2.
 
elena, se spremeni tako, da za »obratovanje sportnega objekta« doda besedili in
 
»pomofnih prostorov«
 
Glasovanje: sklepje sprejet s 5 glasovi ZA, 1 PROTIod 6prtsotnih clanov. 

SKLEP2: Odbor za sport ne podpira 2. amandmaja k 4. elenu: »Sedma alineja tretjega
 
odstavka 4. toeke, ki se glasi »delujejo najmanj dye leti« se erta.
 
Glasovanje: sklepje sprejet s 5 glasovi ZA, 1 PROT! od 6prisotnih clanov.
 

SKLEP 3: Odbor za sport ne podpira 3. amandmaja k 7. elenu: »Prvi odstavek 7. elena
 
se dopolni z »namizni tenis in strelstvo«,
 
Glasovanje: sklepje sprejet s 3 glasovi ZA, 2 PROT! od 6prisotnih danov.
 

SKLEP 4: Odbor za sport ne podpira 4. amandmaja k 11. clenu: »peti odstavek 11. elena
 
se erta.«
 
Glasovanje: sklep je sprejet s 5 glasovi ZA, 1 PROT! od 6prisotnih clanov.
 

SKLEP 5: Odbor za sport ne podpira 5. amandmaja k 52. clenu: »Zadnji odstavek 52.
 
elena se spremeni tako, da se stevilka 60 nadomesti s Stevilko 40.
 
Glasovanje: sklep je sprejet s 3 glasovi ZA, 1 PROTIod 6prisotnih dlanov.
 



SKLEP 6: Odbor za sport se je seznanil s predlogom in staliscem Sveta CS Center k
 
predlogu pravilnika in le-teh glede na dana pojasnila predlagatelja gradiva in ze
 
obravnavanib amandmajev, ne podpira.
 

SKLEP 7: Odbor za sport podpira predlog Pravilnika 0 pogojib, metilih in postopku za
 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa sporta v Mestni obeln] Ljubljana in ga
 
predlaga Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana v obravnavo in sprejem.
 
Glasovanje: sklepje sprejet s 5 glasovi ZA, 1 PROTlod 6 prisotnih danov.
 

Pripravila: Tatjana Zavasnik 

dr, Marta BON l. r, 

predsednica 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 
SVETNISKI KLUB SOCIALNIH DEMOKRATOV 

- (1' .

KrekoY trg 10, 1000 Ljubljana 
.. 3064530, 3064533, CIeI 306 45 32, e.posta; soc.dem@ljubljana.si 

Datum: 13.11.2008 iro:tI- ~11 !JWl ~ ~ 

MESTNA OBCINA UUBUANA k 12.a tc.. 22. seje MS MOL 
MESTNI SVET 24. november 2008 

AMANDMAJI K PREDLOGU PRAVILNIKA 0 POGOJIH, MERILIH IN POSTOPKU ZA 
SOFINANClRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA SPORTA V MOL 

1. AMANDMA k 2. clenu 

Osmi odstavek 2. elena, se spremeni take, da za »obratovanje sportneqa objekta« doda besedili in
 
»pornoznih prostorov«
 

Obrazlozltev: upravljalci sportnih objektov naj tudi ne zaracunavejo najemnine za sprernljejoce objekte, kot 
so npr. sanitarije, garderobe... 

2. AMANDMA k. 4. clenu 

Sedma alineja tretjega odstavka 4. tocke, ki se glasi » delujejo najmanj dye leti« se crte: 

Obrazlofltev: zagotoviti je potrebno, da lahko za sredstva MOL kandidirajo vsa zainteresirana sportna 
drustva in zveze sportnih drustev. 

3. AMANDMA k 7. clenu 

Prvi odstavek 7. elena se dopolni z » namizni tenis in strelstvo« 

Obrazlozitev: 
Namizni tenis je lansko leto bil prednostna sportna panoga in ni nobene utemeljitve zakaj ni vee. namizni 
tenis je primeren za vse starostne skupine od otrok do starostnikov. Strelstvo je tudi panoga, pri kateri 
dosegamo vrhunske rezultate. 

4. AMANDMA k 11. clenu 

Peti odstavek 11. elena se crta.
 

Obrazlozitev:
 

Doloeena sportna panoga lahko izboljsa svoje rezultate tudi za vee 100 ali 300%, doseze veeje zanimanje
 
prebivalstva in bi jih taki pogoji omejevali.
 

5. AMANDMA k 52. clenu 

Zadnji odstavek 52. elena se spremeni tako, da se stevilka 60 nadomesti 5 stevilko 40.
 

Obrazlozitev:
 
Smiselno je financirati delovanje sportnlh drustev in zvez v sirsem obsegu.
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l~.~'.JIMESTNA OBClNA LJUBLJANA 

~ i\l\ESTNI SVET 
Mestna obcina Ljubljana, fl -
Cetrtna skupnost CENTER 

I Prejeto: 1 'J
1000 Ljubljana, Stefanova 9 I . L 

Itel.:Ol 2527507, faks: 25 27508 I· . ..

e-posta: mol.center@sio1.net 

-11- 2008 
SiQ.z.: 

Pri!.: 

?O~~? iVredn:!~'1t{:t)J 
Stevilka: 909-29/2008-1-15229 . ~ 

Datum: 11.11.2008 Y- 12.. -kv, 

12· s'Qt: 

Mestna obeina Ljubljana,Mestni svet 
Odbor za sport 
Mestni trg 1 
1000 Ljubljana 

Zadeva: Cetrtna skupnost Center - pripombe na predlog Pravilnika 0 pogojib, merilib in 
postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa sporta v MOL 

Svet Cetrtne skupnosti Center je na 13. seji, dne 10.4.2008 ze obravnaval stanje na Sportno 
rekreacijskem centru na Poljanah in ugotavlja, da je Sportno drustvo Poljane ostalo brez sredstev za 
upravljanje in vzdrzevanje, zato SRC Poljane sedaj nihce ne ureja in ostaja zanemarjeno. Svet CS 
Center zanima, kaksni so nacrti glede tega objekta ter kdo bo v bodoce upravljal in vzdrzeval SRC 
Poljane? Zakaj to ne more se naprej uspesno opravljati Sportno drustvo Poljane? Javni zavod Tivoli bo 
tezko kvalitetno upravljal s pray vsemi sportnimi objekti v Ljubljani. 
Svet CS Center podpira prizadevanja Sportnega drustva Poljane za rekreacijo obcanov cetrtne 
skupnosti, zato ne razumemo, zakaj je v 4. clenu, 7. alineje predloga Pravilnika 0 pogojih, merilih in 
postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa sporta v MOL navedeno, da novoustanovljeno 
drustvo oziroma sekcija ne more dye leti participirati na sredstvih MOL. Predlagamo, da se ta alineja 
crta. 
Nadalje sprasujemo, zakaj v 7. clenu med prednostnimi sportnimi panogami ni naveden namizni tenis, 
ki uspesno deluje v okviru Sportnega drustva Poljane, so pa navedeni neki drugi sporti (rugby, 
vaterpolo). 
Svet CS Center podpira stalisca Namiznoteniskega kluba Ljubljana, kijih posiljamo v prilogi. 

drtlli 
Priloge: 
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Medregijska namlznotenlska zveza Ljubljana 
(MRNTZ Ljubljana) 
OB DOLENlSKI ZELEZNICI SO 

1000 UUBLlANA 

OS: 37158805 (/ 

TRR pri PBS: 90672-0000016648 

MOL 
SIuiba za sport 
Resljeva 18 
1000 Ljubljana ~ubljana,7.10.2008 

Zadeva: Pripomba in pre~lIog na predlog Pravilnika 0 pogojih, merilih in 
postopku za izbor in sofinanciranje izvajalcev LPS V MOL 

Po vee kot 30-ih letih smo ugotovili, da po zgoraj navedenem predlogu 
Pravilnika namizni tenis ni vee uvrscen v skupino prednostnih sportov 
v MOL-u 

Namizni tenis je v preteklem obdobju belezll odllcne rezultate, zato se 
cudtrno, da je , kakor je razvidno iz 7. elena Pravilnika, izpadel iz 
programa prednostni h sportov. Zato dajemo na 7. elen ostro pritozbo 
in prosimo za obrazlozitev odlocltve na javni razpravi. 

Podpredsenik MRNTZ Ljubljana 
Aleksander Rozman 
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NTKVesna 
Agrokombinatska 2 

1129 Ljubljana-Zalog 
~ .. 

MOL 
Sluiba za sport 
Resljeva 18 
1000 Ljubljana Wubljana,7.10.2008 

Zadeva: Pripomba in predlog na predlog Pravilnika 0 pogojih, merilih in 
postopku za izbor in sofinanciranje izvajalcev LPS V MOL 

Po pregledu Pravilnika smo ugotovili, da namizni tenis ni vee uvrscen v skupino 
prednostnih sportov v Mestni obcinl Ljubljana. 

Ker se vedno vee mladih odloca za ta sport, v katerem so bili v bliznji in daljni 
preteklosti zabelezeni odllcnl rezultati smo preseneceni, da med prednostnimi 
sporti v MOL-u namiznega tenisa ne zasledimo vee. Zato dajemo na 7. elen ostro 
pritozbo in prosimo za obrazlozitev odlocitve na javni razpravi, kajti taka odlocitev 
pelje k temu, da bomo v kratkem casu izgubili podmladek in sport sam bo 
propadel. 

Podpredsednik NTK Vesna 
Franjo Krenker 
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St.: AJ 5/08 

Ljubljana, 07.09.2008 

Mestna obeina Ljubljana 
oddelek za sport 

LJUBLJANA 

Zadeva: pripombe na Pravilnik 0 pogojih, merilih in postopku za izbor in sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa sporta v MOL 

Objavili ste gradivo 0 merilih za izvajanje sporta v mestu Ljubljana in pozvali, da 
posljemo pripombe. V Namiznoteniskem klubu Olimpija (NTK Olimpija) smo gradivo 
obravnavali in ugotovili naslednje: 

1.	 da je oamizoi teois kot tradicionalno mnozicen in kvaliteten sport v Ljubljani v cleou 
7 obravnavanega Pravilnika (najbrz pomotoma) izpusceo med navedenimi 
Prednostnimi sportnimi panogami, 

2.	 da med Prednostne sportne panoge uvrscate tudi sportno panogo - rugby, ki je v nase 
okolje prenesena v novejsem casu in »uspehe« (naslove prvakov) belezi predvsem 
zato, ker se dosti kvaliteten rugby v Sloveniji igra SAMO v Ljubljani, 

3.	 da nismo proti uvrstitvi rugbyja med prednostne sporte, smo pa proti, ce je bil to 
vzrok, da je zato izkljucen nek drug sport - konkretno namizni tenis -, ki je v tem 
prostoru tradicionalno prisoten in poznan sirom po Evropi, 

4.	 da taka odlocitev pomeni dokoncen »udarec« 5-letnim prizadevanjem vodstva kluba, 
da se moska ekipa, potem ko so ji leta 2002 drugi klubi v Sloveniji (denar!) 
»odpeljali« najboljse tekmovalce, po povratku v Ldrzavno NT Iigo spet poteguje za 
moznost za nastopanje v evropskem pokalu (isti rang tekmovanja kot nogomet in 
rokomet!), 

5.	 da se tak »udarec« dobi od tistega, ki mu amaterski klub dejansko pripada (MOL) in 
6.	 da se sportne panoge razvdca VSAKO LETO (cleo 6), ker tak pristop ne daje 

nobenega zagotovila za projektni pristop pri delovanju klubov (in panog). 

Svoje pripombe utemeljujemo z: 
7.	 Namizni tenis (dalje NT) je edina ~portna panog~ ki je od do sedaj prednostnih 

sportov v mestu izkljucena iz prednostne skupine. 
8.	 Ni znano, kaksni in kateri so tisti »objektivni kazalniki in podatki« (clen 6), na podlagi 

katerih je prislo do te izkljucitve. 
9.	 Vsakoletno rangiranje panog za tekoce leto ne ornogoca niti kratkorocnega planiranja. 



10. NTK Olimpija tekmuje v l.drzavni namiznoteniski ligi, kar pomeni, da se po tej plati 
uvrsca med ekipne sporte (uradno tekmovanje za drzavni naslov je drzavna liga in ne 
ekipno prvenstvo!). 

11. NT je tradicionalna ljubljanska sportna panoga, NTK Olimpija pa po svojem 
predhodniku NTK Odred obstoja od leta 1949 (kot Olimpija od 1962). 

12. NTK Olimpija ima bogato zgodovino pri doseganju najvisjih sportnih rezultatov, ki so 
jih dosegli tekmovalci, vzgojeni v nasem klubu (evropski prvaki: Vecko, Korpa, 
Reflak [mladinci], bronasta medalja svetovno prvenstvo: Zalaznik, udelezba na 
Olimpijskih igrah Frelih [v dvojicah] in Tokic). 

13. NTK Olirnpijaje bila 13-kratni ekipni prvak Jugoslavije in 7-krat prvak LdrzavneNT 
lige Slovenije in yes cas med vodilnimi klubi tako po rezultatih kot tudi po 
organizacijskih uspehih (v klubu, kot soorganizatorka svetovnih in evropskih 
prvenstev, v NTZS) in yes cas delovanja zgledno organizirana in strokovno vodena 
(trenerji) ter znana po vsej Evropi. 

14. NTK Olimpijaje leta 1973 prejela Bloudkovo nagrado. 
15. Nagrado Marjana Rozanca so prejeli 3 clani kluba (Juvanc, Usenik, Krnc), v Ljubljani 

pa se ga.Crnugelj, kije sedaj predsednicaNTZS, s cimer je MOL pokazala, da ceni 
delo v sportni panogi namizni tenis. 

16. NTZSje bila prva med vsemi sportnimipanogami, ki je bila v sarnostojni Sloveniji 
sprejeta v ETTU (evropska zveza), pir clemerje bila vloga Olimpije izrazita (2 clana 
3-clanske pogajalskeskupine, pridobila 60.000 podpisov v Evropi, izrocenih 
zunanjemu minsitruNemcije g.Genscherjuv zvezi s priznanjem samostojne drzave 
Slovenije). 

17. NT je v svetu ena izmed (menda 5) najmnozicne]sih sportnih panog . 

Upamo si verjeti, daje do odlocitev, kakrsne so zapisane v predlogu Pravilnika, prislo 
zgolj zaradi adrninistrativne obravnave podatkov, ki imajo pri razlicnih sportnih panogah 
seveda razlicno pomembnost in »tezo«. Glede na vse predhodne utemeljitve smo 
prepricani, da bo pripravljalna skupina lahko z njimi dopolnila svoje podatke in predlog 
spremenila. 
Ponavljarno, da smo ljubljanskiklub z eno najdaljsih tradicij, da smo ekipni sport,ker 
tekmujerno v ligaskem tekmovanju, in da smo funkcionarji kluba in trenerji v 
»regeneracijo« tekmovale ekipe vlozili ogromno truda, casa pa tudi denarja, da klub in 
tekmovalnaekipa spet funkcioniratakotje bilo za Olimpijo nonnalno. 

S sportnimi pozdravi, 

Pfr$dnik kluba: 
c::'..~ 

doc.dr. OJZIJ Juvanc 
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NTD KAJUH-SLOVAN 
Gortanova 21, 1000 Ljubljana Tel:059018130 email:ntdkajuh@email.si dav,St:35709618 stTRR:02012-Q016373565 

L-
Ljubljana, 7.10.2008 

MOL 
Sluzba za sport 

Zadeva : Pripombe na pravilnik 0 pogojih in merilih in postopku za izbor in sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa sporta v MOL. 

Vlagamo pripombo na 7. elen pravilnika , ki doloCa prednostne sportne panoge, saj med 
nastetrnl ne najdemo namiznega tenisa. 
Menimo, da si namizni tenis zasluzi mesto med prioritetnimi sportnimi panogami in 
argumentirarno. 
Namizni tenis ima bogato zgodovino v Ljubljani in je z njim povezana tudi nasa se vedno 
najveqa mestna sportna dvorana. , 
Namizni tenis velja za enega izmed najbolj razSirjenih sportov tako v svetu, Evropi pa tudi v 
Sloveniji. V nasem mestu deluje 5 veCjih klubov - drustev, ki nastopajo na drZavnem nivojuv 
3 (treh) moskih Iigah in 2 (dveh) zenskih Iigah. Pray vsak Ijubljanski klub ima svojega 
predstavnika v eni izmed prvih Iig. 
Vsi slovenski reprezentanti, ki imajo rezultate v mednarodnem merilu so sli v svoji karieri 
skozl Ijubljanske klube ali pa so jo tam celo zaceli. Zacensi z najelitnejsim predstavnikom 
olimpijcem Bojanom Tokicem, ki je pray v Ljubljani, ko je igral za Olimpijo naredil svoj 
ociten in odlodten igralski napredek. Tudi nosilke bronaste kolajne iz ekipnega evropskega 
prvenstva so zrasJe v igralke pray v Ljubljani. Tako Safran, Todorovic in Halas so igrale v 
Ijubljanskih klubih. 
Tudi na rekreativnem nivoju igra v Ljubljani veliko igralcev in igralk, ki so organizirani v 5 
(petih) rekreativnih Iigah. 
Namizni tenis je v Nemciji pridobil Iicenco zdravega sporta saj je primeren za vse generacije 
od najmlajsih pa do starostnikov. 
Lahko povemo, da se pray v naSem drustvu rekreira gosped, ki steje 85 let pa se ni za v 
stare Saro. 
Tudi nosilka olimpijske kolajne iz paraolimpijskih iger vadi v Ljubljani. 
PrepriCani smo, da bi sport z neuvrstitvljo namiznega tenisa med prioritetne sporte v 
Ljubljani veliko izgubil. 

Sportni pozdrav 

NTD KAJUH - SLOVAN 

mailto:email:ntdkajuh@email.si

