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MOL
Mestna obdina Ljublj ana,
Mestni svet

Zadeva: Odgovor na svetni5ko vprabanje svetnice Mojce Kuclar Dolinar, vodjo
svetni5kega kluba N.Si, v nezi s Konjeni5kim klubom Ljubljana

Zveza: va5a Stevilka 03200-18/201 1- 1 5 z dne 28. lL 20ll

SpoStovani,
posredujemo Vam odgovor na vpra5anja svetni5kega kluba NSi.

Pravdni postopek med Mestno obdino Ljubljana in Konjeni5kim klubom Ljubljana se je
zakljudil na podlagi sklenjene sodne poravnave Stevilka P 389812007-I z dne 17 .5 .2011 , ki je
bila doseZena v postopku mediacije.

1. Je postopek Ze zakljuden?

Pravdni postopek se je zakljudil dne 17.5.2011 z skleniwijo navedene sodne poravnave.

2. Ce ni, kak5ne interese v njem zastopaMol?

MOL je zastopal svoje interese po vrnitvi nepremidnega premoZenja.

3. ieje, kakSenje njegov razplet?

KonjeniSki Klub Ljubljana pripozna, da je Mestna obdina Ljubljana zrazglasitvrla
nepremidnin 2298158,2298159,2298114,231612,231613,231614,232512,232516,232515,
232517,231312,231314,231811,231812,231815,231813,231814 vse k.o. StoZice za Sportne
objekte obdinskega pomena s Sklepom o doloditvi Sportnih objektov obdinskega pomena v
Mestni obdini Ljubljana, (Uradni list RS, !t.2211999) postala lastnica navedenih nepremidnin
in ji zizjavami zemlji5koknjiLnega dovolila v tej sodni poravnavi dopu5da in omogoda, da
svojo lastninsko pravico na teh nepremidninah vknjiZi v zemljiSko knjigo.

Konjeni5ki klub Ljubljana se zaveLe Mestni obdini Ljubljana izroditi posest nepremidnin parc.
3t.2298158,2298/59,2298114,231612,231613,23t614,232512,232516,232515,232517,
23 13 12, 23 13 I 4, 23 | 8 I I, 23 | 8 12, 23 18 I 5, 23 l8l 3, 23 18 I 4 vse k.o. StoZice.

Stranki poravnave ugotavljata, da svoje denarne terjatve, in sicer Konjeni5ki klub Ljubljana
terjatev v skupni vi5ini 2.018.891,00 EUR, kar predstavlja se5tevek postavljenih zahtevkov iz
naslova vlaganj v vi5ini 862.641,00 EUR (parc. 3t.2298158) in 1.156.250,00 EUR (parc. 5t.
2298159) ter Mestna obdina Ljubljana terjatev 1.804.902,00 EUR, kar predstavlja vi5ino
uporabnine od dneva veljavnosti Sklepa dalje, medsebojno pobotata in terjatvi s tem
prenehata.



Stranki ugotavljata, da z dnem podpisa te sodne poravnave MOL stopi na mesto
najemodajalca po najemnih pogodbah med KKL in uporabniki nepremidnin.

Mestna obdina Ljubljana si bo prizadevala po svoji najbolj3ih modeh in v okviru svojih
pristojnosti ter pooblastil prispevati k uspebnemu delovanju Konjeni5kega kluba Ljubljana in
mu v okviru svojih programov, upoStevaje nadelo zakonitosti, ponuditi razrovrstne moZnosti
za vsestransko uspe3no delovanje in ranroj druStva ter konjeni5kega Sporta, upo5tevaje nadeio
enakopravnosti vseh izvajalcev programa Sporta pri MOL.

4. KakSno je finandno stanje kluba?

Konjeni5ki klub Ljubljanaje pravna oseba zasebnega prava in nam podrobno finandno stanje
oziroma podrobnosti poslovanja kluba niso poznane. Kot Oddelek za Sport MOL ne moremo
in nismo upravideni podrobno spremljati finandnega poslovanja pravnih oseb zasebnega prava,
razen ko nam to dopu5dajo oziroma nalagajo sklenjene pogodbe. Dostopni so nam le podatki,
ki so dostopni v javnih evidencah (Ajpes), ki pa so dostopni vsakomur in si jih vsak lahko
najde in pogleda sam.

Prijazen pozdrav.
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Odsek zaranoj in infrashukturo na podrodju Sporta
martin.macek@ljubljana.si, 08 200 39 12
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