
ODGOVOR NA ANONIMNO PISMO 

Športna zveza Ljubljane (ŠZL) je krovna športna organizacija v Ljubljani, ki trenutno združuje 219 članov, 

športnih klubov in društev, ki delujejo v Ljubljani. Glavna naloga Športne zveze Ljubljane  je podpora in 

pomoč svojim članom in članicam (klubom in društvom). Glede na to, da smo in bomo še naprej največja 

športna zveza v Ljubljani, predstavljamo pomemben del civilne družbe in smo  reprezentativni predstavnik 

športa na lokalni in državni ravni. Takšno vlogo nam podeljuje tudi Zakon o športu. 

Na teh izhodiščih temelji tudi povezovalna, usmerjevalna in reprezentativna vloga ŠZL, ki svoj program 

izvaja v okviru svojih kadrovskih in finančnih zmožnostih.  

 

Navedbe v anonimnem pismu ostro zavračamo!  

Trditev, da je naša  vloga popolnoma neznana, samo dokazuje, da je pisec anonimnega sporočila nekdo, 

ki z delovanjem športnih društev v Ljubljani nima nobene zveze! 

Namreč, če bi bil pisec anonimnega pisma predstavnik katerega od članov ali članic ŠZL, bi bil seznanjen o  

aktivnostih, ki jih izvajamo vsako leto na ŠZL. Seznanjen bi bil s programom, ki ga vsako leto sprejmemo 

na skupščini ŠZL in s katerim so seznanjeni vsi člani in članice ŠZL. V različne programe, ki jih na zvezi 

izvajamo, so vključeni skoraj vsi člani ŠZL. Naloge izvajamo na različnih  področjih, kot so: šport otrok in 

mladine, tekmovalni šport, šport za vse, informatika, založništvo itd.  

Vsako leto organiziramo izjemno pomembno prireditev za športna društva, njihove člane in športnike – 

razglasitev športnice in športnika Ljubljane ter podelimo priznanja zaslužnim športnim delavcem in 

športnikom!  Kdor tega ne ve, pač ne more biti del ljubljanskega športa! 

V sklopu svojega delovanja sodelujemo  z vsemi organizacijami, ki so povezane s športom - javnimi, 

zasebnimi, vladnimi in nevladnimi, ter z organizacijami z drugih področij (kultura, turizem, gospodarstvo, 

izobraževanje itd.). Ves čas svojega delovanja sodelujemo tudi z MOL, ki za ljubljanski šport namenja zelo 

velik delež finančnih sredstev. Ves čas si prizadevamo, da z MOL vzpostavimo partnerski odnos.  

Eden izmed pomembnih rezultatov takšnega sodelovanja je sprejeta strategije športa v MOL, k pripravi 

katere smo veliko doprinesli ter uveljavili rešitve, ki so bile usklajene z našimi člani in ki zagotavljajo razvoj 

ljubljanskega športa v pravo smer. 

Resnici na ljubo pa moramo priznati, da nam to včasih uspeva bolj, včasih pa manj. V prvi vrsti smo 

reprezentativni predstavnik športa na lokalni ravni in povezovalni člen med Mestno občino Ljubljana 

(MOL) in ljubljanskimi športnimi klubi in društvi. Res pa je, da nam to vlogo poskušajo mestni birokrati v 

zadnjem času zmanjševati, tudi s potezami, ki so v nasprotju z zakonom!  Namreč, občinska športna zveza, 

ki dane mnenje k Letnemu programu športa v lokalni skupnosti v skladu s 13.členom Zakona o športu je 

samo ena, reprezentativna. In v Ljubljani je to Športna zveza Ljubljane!  

Prav tako ostro zavračamo trditev, da ŠZL nudi svojim članom samo oglasno desko za ponujanje dejavnosti 

društev in posredovanje raznoraznih reklam, večinoma zavarovalniških. 

Če bi bil pisec anonimnega pisma aktivno vključen v katerokoli društvo, ki je član ŠZL, bi vedel, da ŠZL ne 

posreduje svojim članom in članicam zavarovalniških reklam, temveč že več kot 25 let nudi svojim članom 

in članicam različna zavarovanja za člane športnih društev in klubov pod znatno ugodnejšimi pogoji. Tako 



se je samo preko zavarovanja odgovornosti trenerjev in vaditeljev preko ŠZL zavarovalo v letu 2019  895 

trenerjev in vaditeljev, ki delujejo v 90 športnih  klubih in društvih, ki so člani ŠZL.  

 

Športna zveza Ljubljane ima kompetentnega in v interese članstva usmerjenega predsednika!  

Rezultat tega je bila izjemno kakovostna in neposredna razprava junija na Magistratu v okviru skupščine 

ŠZL. Na zahtevo več kot 40 športnih društev in klubov se je na izredni seji sestal IO ŠZL in  na podlagi 

njihovih izvajanj in ugotovljenih dejstev sklenil, da se ta točka dodatno uvrsti na samo skupščino. Na tej 

seji se je ob prisotnosti župana pokazalo veliko nezadovoljstvo z oddelkom za šport, saj vsiljuje rešitve, ki 

so v nasprotju s sprejeto strategijo v MOL in v škodo športnim društvom.  Tisti, ki ste bili na skupščini 

prisotni, veste, da je bil pogovor na trenutke oster, vendar ves čas konstruktiven in naravnan k iskanju 

rešitev. In tudi sam razplet je bil pozitiven, kar je dobro in prav. 

Še posebej z gnusom pa zavračamo vsakršne trditve, da gre pri delovanju Športne zveze Ljubljane in 

njenega predsednika za zaslužkarstvo in ukvarjanje z nepremičninami. Predsednik se je v vseh teh letih 

ukvarjal z nepremičninami toliko, da je ŠZL z lastnimi sredstvi zgradila športno dvorano Športni center 

Triglav. Leta 2013 je zastavil lastno stanovanjsko hišo, da je športna zveza lahko dobila kredit za zamenjavo 

strehe na tej dvorani.  To pač lahko naredi samo nekdo, ki ima šport rad in verjame v organizacijo, ki jo 

vodi! 

Celotno vodstvo ŠZL smo prostovoljni športni delavci, ki svoj prosti čas, znanje in energijo vlagamo v razvoj 

in dobrobit ljubljanskega športa, zato so takšne fraze ne samo žaljive, temveč zavestno blatenje, ki ne 

more ostati nekaznovano! 

 

In zdaj pridemo do naše dvorane! 

Športna zveza Ljubljane je dvorano zgradila leta 2000. Zaradi transparentnosti poslovanja smo ustanovili 

Športni center Triglav d.o.o., ki z njo upravlja. S tem smo ločili programski del, ki ga izvaja zveza in se 

sofinancira iz javnih sredstev in poslovni del, ki ga izvaja firma. Bila je med prvimi v državi, ki se ni gradila 

s proračunskimi sredstvi, na kar smo upravičeno ponosni. Pokazala se je kot vzorčen primer dobre prakse! 

Zato so vse navedbe o finančnih tokovih in lastniških deležih navadno zavajanja in laži! 

Podatki o delovanju Športnega centra Triglav d.o.o., o njegovih prihodkih in lastništvu so javni. Vsako leto 

na skupščini ŠZL sprejmemo tudi poročilo o delovanju Športnega centra Triglav d.o.o., ki upravlja s športno 

dvorano Športni center Triglav. Športni center Triglav nikoli ni imel 900.000 evrov prihodkov, kot navaja 

pisec anonimnega pisma. V obdobju zadnjih pet let je ime je imela družba naslednje prihodke: 376.096,53  

EUR (2014), 412.627,73 EUR (2015), 386.475,27 EUR (2016), 416.007,06 EUR (2017) in 426.005,03 EUR 

(2018). Podatki so dostopni iz javnih evidenc AJPESa. 

Tudi trditev, da je več kot 75% lastnik Športnega centra Triglav mag. Janez Sodržnik ostro zavračamo. Gre 

za zavestno zavajanje. Družba je v 100% lasti Športne zveze Ljubljane ( 96,66 % v lasti Športne zveze 

Ljubljane, 3,34% pa ima lastni delež družba sama). V skladu z zakonom (ZPPDFT-1) (UL RS, št. 68/16), 

poglavje 3.3.2.2.1 v 35. členu 1. točke druge alinee in 36. členom 1. točke se je dne 19.1.2018 izvedel vpis 

v e-RDL na podlagi verodostojnih listin sodnega registra. Po tem Zakonu je dejanski lastnik vsaka fizična 



oseba, ki je končni zastopnik društva in je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega 

subjekta (v tem primeru delež kapitala Športne zveze Ljubljane v Športnem centru Triglav, d.o.o.) z 

zadostnim deležem v kapitalu se v skladu z Zakonom in Pravilnikom vpiše ime in priimek te fizične osebe. 

Za poznavanje tega Zakona (ZPPDFT-1) (UL RS, št. 68/16) in Pravilnika (UL RS, št. 66/17) je tudi v 43. členu 

4. točka navedeno, da se uporabniki teh podatkov ne smejo izključno zanašati na vpis iz registra dejanskih 

lastnikov, ampak te podatke pridobijo z vpogledom v original dokumentacijo iz poslovnega, sodnega ali 

drugega javnega registra. To je razvidno iz vseh javnih dokumentov, ki jih prilagamo. Podatki so dostopni 

iz javnih evidenc AJPESa, kjer so vidni vsi vpisi sprememb iz sodnega registra. 

Na to temo se je v torek, 14. novembra na svoji izredni seji sestal Nadzorni odbor ŠZL, ki je preveril in 

potrdil navedena dejstva o lastništvu Športnega centra Triglav. Takšno lastništvo je bilo tudi na dan 18.10. 

2019, ko anonimni pisec zavajajoče z napačnim dokumentom dokazuje lastništvo Športnega centra Triglav 

d.o.o.   

Družba je v letu 2018 namenila za delovanje ŠZL 39.400,00 EUR, poleg tega pa družba odplačuje tudi 

kredit, ki ga ima ŠZL najet pri Eko skladu (najet za zamenjavo strehe in športnega poda). V letu 2018 je 

družna poplačala za 23.385,53 EUR kredita. Prav tako v sami športni dvorani Športni center Triglav  društva 

pod ugodnejšimi pogoji najema izvajajo svoje programe, ob tem lahko brezplačno uporabljajo galerijo za 

različne svoje aktivnosti (izvršne odbore, skupščine, izobraževanja, sestanke s starši, predavanja….).  V ta 

namen je bila letos  galerija uporabljena več kot 200-krat. 

Športna zveza Ljubljane redno izdaja ob četrtkih spletni časopis, ki je namenjen članstvu in širši javnosti. 

V njem redno obvešča o aktivnostih in projektih, ki jih izvajamo skupaj s svojimi članicami, o prireditvah 

partnerskih organizacij, skratka o vseh pomembnih zadevah, ki se tičejo ljubljanskega športa. 

Vse seje organov so javne in se jih lahko udeležijo zainteresirani športni delavci in drugi. Veseli bomo tudi 

medijev, čeprav je zanje očitno bolj zanimiva neka obskurna anonimka, kot pa dobro in pošteno delo. 

Ker smo prepričani, da to anonimno pismo niso pisali »zaskrbljeni člani Športne zveze Ljubljane«, temveč 

ljudje, ki imajo namen blatiti in žaliti, bomo vložili kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu! Organi 

pregona imajo formalno moč, da ugotovijo, kdo stoji za tem!  

Kajti dobronamerni in pošteni ljudje bi prišli na pogovor, kjer bi podali predloge in ideje! Naša vrata so 

dokazljivo vedno odprta! 

Za konec pa še to: čez pol leta poteče IO ŠZL in vsem organom mandat! Članstvo je tisto, ki bo povedalo 

svoje, samo v tem primeru se ne morete skrivati za anonimkami! Potrebno bo pokazati program in 

reference za vodenje tako pomembne organizacije, kot je Športna zveza Ljubljane! 

 

 

Ljubljana, 27.11.2019                                                                                               Izvršni odbor ŠZL 

 

 


