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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V E T 
 
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana 
 

Številka: 032-26/2008-8 
Datum:   10. 3. 2008                                         

 
Z A P I S N I K 

 
 
10. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 4. 
februarja 2008. 

 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, doc. 
dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Marko BOKAL, dr. Marta BON, Peter Jožef BOŽIČ, mag. Nives 
CESAR, Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, 
Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Miha JAZBINŠEK, Aleš 
KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, Maša KOCIPER, mag. Janez KOPAČ, Iztok KORDIŠ, 
prof. Janez KOŽELJ, dr. Jožef KUNIČ, Mitja MERŠOL, Janko MÖDERNDORFER, Janez 
MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Ignac POLAJNAR, Sašo 
RINK, prof. dr. Andrej RUS, Danica SIMŠIČ, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN 
KRESLIN, Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, Marjeta 
VESEL VALENTINČIČ in Peter VILFAN. 
  
Seje se niso udeležili svetniki: Mihael JARC, Roman KOLAR, Dimitrij KOVAČIČ in dr. 
Slavko ZIHERL. 
 
Seja se je pričela ob 21.07 uri (po končani 13. seji) ob navzočnosti 30 svetnikov.  
 
Za 10. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Predlog Strategije razvoja športa v Mestni občini Ljubljana od 2008 do 2012 
2. Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega   
    programa športa v Mestni občini Ljubljana 
3. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2008 
 
Dnevni red 10. izredne seje so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ni ne razpravljal in ne glasoval. 
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AD 1. 
 

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
OD 2008 DO 2012 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za šport. 
 
Marko KOLENC, zunanji sodelavec, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije ni želela besede. 
 
Razpravljali so: svetniki Ignac POLAJNAR, dr. Jožef KUNIČ, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, dr. Marta BON, Miha JAZBINŠEK in 
župan Zoran JANKOVIĆ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Strategije razvoja športa v Mestni 
občini Ljubljana od 2008 do 2012. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 2. 
 

PREDLOG PRAVILNIKA O MERILIH ZA VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE 
IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu 12. seje. S sklicem 10. izredne 
seje pa so prejeli umik amandmaja in nov amandma župana ter dva uskladitvena amandmaja. 
 
Uvodne obrazložitve so bile že podane na 12. seji. 
 

 
I. 
 

O 40. členu predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil nov amandma, je razpravljal 
svetnik Gregor ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
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40. člen se nadomesti z besedilom, ki se glasi:  
 

»40. člen 
(merila za dodelitev sredstev) 

 
Sofinancira se delovanje športnih društev oziroma zvez športnih društev, ki so bili 
ustanovljeni pred letom, za katerega je objavljen razpis. 
 
 
Merilo Opis merila Število točk 

delovanja 
Velikost športnih 
društev oziroma zvez 
športnih društev  

Število športnih društev s sedežem v MOL, ki z 
izjavo potrdijo, da bodo v letu 2008 izvajala svoje 
programe v okviru zveze športnih društev. (0-25 
točk delovanja) 
Povprečno število zaposlenih kadrov, ki bodo v 
letu 2008 opravljali naloge na področju 
poslovodenja. (0-15 točk delovanja) 

0 – 40 

Program športnih 
društev oziroma zvez 
športnih društev  

Število športnih panog, ki jih zveza športnih 
društev izvaja v okviru športnih društev oziroma 
število športnih panog, ki jih izvaja športno 
društvo. (0-10 točk delovanja) 
Za koliko starostnih skupin se izvajajo programi 
športnega društva oz. zveze športnih društev. (0-
10 točk delovanja) 
V koliko pojavnih oblikah športa se izvajajo 
programi (interesna športna vzgoja otrok in 
mladine, športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
kakovostni šport, vrhunski šport, in športna 
rekreacija). (0-10 točk delovanja) 

0 – 30 

Podpora na področju 
poslovodenja 

Obseg podpore, ki se izvaja za športna društva na 
področju izvajanja nekaterih poslovnih funkcij 
(podpora trženju, ravnanje s financami, 
računovodenje, ravnanje s kadri). (0-20 točk 
delovanja) 

0 – 20 

Pomen športnih 
društev oziroma zvez 
športnih društev  

Število športnikov oz. ekip, ki nastopajo v 
mednarodnih tekmovalnih sistemih. (0-10 točk 
delovanja) 

0 – 10 

 
 
Vloge, ki zberejo najmanj 60 od 100 točk delovanja, se uvrstijo v sofinanciranje 
področja delovanja športnih društev in zvez športnih društev. 
 
Razdelitev sredstev za vloge, ki so se uvrstile v sofinanciranje področja delovanja 
športnih društev in zvez športnih društev, se izvede na podlagi zmnožka točk delovanja, 
dobljenih z merili za dodelitev sredstev in predvidenega povprečnega števila zaposlenih 
v letu 2008, ki bodo opravljali naloge na področju poslovodenja. Rezultat zmnožka 
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posamezne vloge predstavlja vrednost, ki je podlaga za dodelitev sredstev posamezni 
vlogi. Vrednost točke delovanja se izračuna tako, da se razpisana sredstva na področju 
»Delovanje športnih društev in zvez športnih društev« deli z vsoto točk delovanja vseh 
vlog, dobljenih z zmnožkom.«. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O 48. členu predloga pravilnika, h kateremu je župan na 12. seji vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V Pravilniku o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Mestni občini Ljubljana se v prvem odstavku 48. člena črta besedilo: 
 
»Kriteriji za sofinanciranje nadpovprečnih dosežkov športnikov in športnic MOL, se 
določijo v javnem razpisu.« 
 
in se ga nadomesti z besedilom, ki postane drugi in tretji odstavek istega člena: 
 
» Do sofinanciranja v individualnih športih so upravičeni: 
- športniki, ki so osvojili 1., 2. ali 3. mesto na Svetovnem prvenstvu (SP) ali Evropskem 

prvenstvu (EP) v članski kategoriji v športih uvrščenih v prednostni program MOL, 
- posamezen športnik je upravičen do ene nagrade za najboljši dosežek v preteklem letu, 
- višina nagrade: 

- SP: 1. mesto--1.000 točk (T), 2. mesto--850 T, 3. mesto--750 T, 
- EP: 1. mesto--850 T, 2. mesto--700 T, 3. mesto--600 T.« 

 
»Do sofinanciranja v kolektivnih športih so upravičeni: 
- športniki, ki so nastopili na Svetovnem prvenstvu, Evropskem prvenstvu ali v 

Evropskih pokalnih tekmovanjih državnih prvakov (EPT) v članski kategoriji v 
športih uvrščenih v prednostni program MOL. Posamezen športnik je upravičen do 
ene nagrade za najboljši dosežek v preteklem letu, 

- do nagrade so upravičeni vsi člani ekip. Zgornje število športnikov upravičenih do 
nagrade je določeno v Preglednici 2.2. v 25. členu Pravilnika o merilih za vrednotenje 
in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana, 

- višina nagrade: 
- SP: 1. mesto--1.000 T, 2. mesto--850 T, do 4. mesta--750 T, do 8. mesta-600 T, do 16. 
mesta-500 T, 

- EP in EPT: 1. mesto--850 T, 2. mesto--700 T, do 4. mesta--600 T, do 8. mesta-500 T, do 
16. mesta-400 T.« 

 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma je bil sprejet. 
 
 

III. 
 

O 49. členu predloga pravilnika, h kateremu je župan na 12. seji vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V Pravilniku o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Mestni občini Ljubljana se črta besedilo četrtega odstavka 49. člena in se ga 
nadomesti z besedilom:  
 
»Posamezne velike športne prireditve se ovrednoti po naslednjih merilih: 

- število nastopajočih športnikov do 10 točk P, 
- število gledalcev do 10 točk P, 
- promocija Ljubljane do 10 točk P, 
- šport v rednem programu Olimpijskih iger   5 točk P, 
- rang tekmovanja do 10 točk P. 
 

Do sofinanciranja materialnih stroškov za organizacijo velikih športnih prireditev v 
tekočem letu so upravičene prireditve, ki na podlagi točkovanja dosežejo največje število 
točk P in hkrati presežejo spodnjo mejo 30 točk P. V primeru enakega števila točk P za 
tretje in četrto (oz. peto…) ocenjeno veliko športno prireditev, komisija ponovno oceni 
te prireditve. 
 
Višina sofinanciranja posameznih velikih športnih prireditev se določi v skladu z 
naslednjo preglednico: 
 
43-45 točk P - 5.000 T, 
40-42 točk P - 4.000 T, 
35-39 točk P - 3.000 T, 
31-34 točk P - 2.000 T. 
 
Posamezni izvajalec lahko kandidira za sofinanciranje materialnih stroškov za 
organizacijo športnih prireditev v tekočem letu z največ 3 prireditvami v različnih 
športih. 
 
Posamezne športne prireditve se ovrednoti po naslednjih merilih: 

- število nastopajočih športnikov do 10 točk P, 
- število starostnih kategorij do 10 točk P, 
- število gledalcev do 10 točk P, 
- tradicija športne prireditve do 10 točk P, 
- promocija Ljubljane do 10 točk P, 
- rang tekmovanja do 10 točk P. 
 

Do sofinanciranja materialnih stroškov za organizacijo športnih prireditev sta 
upravičeni največ dve prireditvi v posameznem programu, ki na podlagi točkovanja 
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dosežeta največje število točk in hkrati presežeta spodnjo mejo 40 točk. V primeru 
enakega števila točk P treh ali štirih… športnih prireditev ocenjenih v istih športih v 
istem programu, komisija ponovno oceni te prireditve. 
 
Višina sofinanciranja posameznih športnih prireditev se določi v skladu z naslednjo 
preglednico: 
 
59-60 točk P - 1.000 T, 
56-58 točk P - 800 T, 
53-55 točk P - 600 T, 
49-52 točk P - 400 T, 
45-48 točk P - 200 T, 
41-44 točk P - 100 T.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

IV. 
 

O 9. členu predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil uskladitveni amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
USKLADITVENI AMANDMA župana: 
 
V 9. členu se prva alineja 2. točke nadomesti z besedilom, ki se glasi:  
 
» - delovanje športnih društev in zvez športnih društev,«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Uskladitveni amandma je bil sprejet. 
 
 

V. 
 

O IV. poglavju predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil uskladitveni amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
USKLADITVENI AMANDMA župana: 
 
V IV. poglavju 2. Razvojne in strokovne naloge v športu se naslov 8. točke nadomesti z 
besedilom, ki se glasi: 
 
»8. Delovanje športnih društev in zvez športnih društev«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
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Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Uskladitveni amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o merilih za 
vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini 
Ljubljana, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA 
LETO 2008 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu 12. seje. S sklicem 10. izredne 
seje pa so prejeli umik amandmajev in nove amandmaje župana. 
 
Boštjan ALBREHT, po pooblastilu vodja Odseka za šport v Oddelku za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 
 
O aktu v celoti in o delih predloga letnega programa, h katerim so bili vloženi amandmaji, ni 
razpravljal nihče, zato je župan prešel na glasovanje: 
 
1. AMANDMA župana: 

 
V 2. poglavju se pri proračunski postavki 081003 znesek v oklepaju »198.000 €« 
nadomesti z zneskom »183.000 €«, besedilo za zaklepajem pa se nadomesti z besedilom, 
ki se glasi:  
 
»Športnim društvom in zvezam športnih društev, ustanovljenih za delovanje na 
območju MOL, želimo ustvariti pogoje, da bodo postale športne organizacije s 
sodobnimi modeli poslovanja. Sredstva so prednostno namenjena za plače zaposlenih v 
zvezah športnih društev in za stroške poslovodenja športnih društev v okviru zvez 
športnih društev.«. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA župana: 

 
V 2. poglavju se pri proračunski postavki 081004 znesek v oklepaju »27.538 €« 
nadomesti z zneskom »42.538 €«, besedilo za zaklepajem pa se nadomesti z besedilom, ki 
se glasi:  
 
»Posebno pozornost bomo namenili stalnemu osnovnemu in dodatnemu (licenčnemu) 
usposabljanju strokovnih delavcev (trenerjev in učiteljev) za delo v športu ter strokovno 
organizacijskih delavcev. Sredstva so namenjena za sofinanciranje usposabljanja 
strokovnih delavcev, ki so vključeni v izvajanje programov športa v Mestni občini 
Ljubljana. Usposabljanje strokovnih delavcev (trenerjev in učiteljev) v višini 27.538 
EUR sofinanciramo društvom na podlagi prejetih dokazil za preteklo leto. 
Usposabljanja strokovno organizacijskih delavcev v višini 15.000 EUR bo v okviru javne 
službe izvedla Agencija za šport Ljubljana. Sredstva so namenjena tudi izdajanju 
strokovnih publikacij o izvajalcih letnega programa športa v MOL in sofinanciranju 
izdajanja publikacij s strani društev.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA župana: 
 
V 3. poglavju se pri proračunski postavki 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, 
ustanovljenih za območje MOL, in podkontu 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam znesek »198.000« nadomesti z zneskom »183.000«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA župana: 
 
V 3. poglavju se pri proračunski postavki 081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov in založniška dejavnost v športu znesek »27.538« nadomesti z zneskom »42.538« 
ter v isti proračunski postavki pod vrstico konta 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam doda nov podkonto: 
 

  4133 02 Tekoči transferi v javne zavode 15.000
    Agencija za šport 15.000

 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
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Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Letnega programa športa v 
Mestni občini Ljubljana za leto 2008, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 10. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je župan ob 22.32 uri sejo končal.  
 
 
 
 

 
 

DIREKTOR 
Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 
Matjaž BREGAR 

 
 

  
ŽUPAN 

Mestne občine Ljubljana 
Zoran JANKOVIĆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


