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k predlagani iz.re. 
razsirjeneqa dnevnega reda 

Mestni svet 

PORoelLO 

Statutarno pravna komisija [e na 31. redni seji,
 
ki je bila v ponedeljek, 19. 10. 2009, ob 14.00 uri
 

obravnavala gradivo za 32. sejo Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana
 

in ob obravnavi tocke 

PREDLOG SKLEPA 0 SPREMEMBI DRUZBENE POGODBE DRUZBE 
BEZIGRAJSKI SPORTNI PARK sportni marketing <1.0.0. 

in k njej vlozenern amandmaju g. Jazbinska, svetnika Zelenih Siovenije 

Besedilo 1. tocke SKLEPA se spremeni tako, da se v celoti glasi: 

1.	 Mestni svet sklene, da Mestna obclna Ljubljana, zaradi uresnlcltve interesa izvedbe 
projekta obnove Pleenikovega stadiona za Beiigradom izstopi iz druzbe 
BEZIGRAJSKI SPORTNI PARK sportnl marketing d.o.o., se stem odpove pravici 
do njegovega upravljanja in se odpove tudi lzplacilu trine vrednosti dela 
poslovnega deleia, ki ga je Mestna obcina Ljubljana prevzela z vlozitvijo zemljise s 
parcelnimi stevilkami 310/1, 310/2, 310/3 in 310/7, vse k.o. Beiigrad, kot stvarnega 
vloika. Del poslovnega deleia, ki ga predstavlja stvarni vloiek parcele stevilka 312, 
njiva v izmeri 8.896 m2, k.o. Beiigrad, se povrne Mestni obeinl Ljubljana v naravi, 
tako da se v zernjjlsko-knjlznem vloiku st. 814, k.o, Beiigrad umakne predlog 
vknjiibe pridobitve lastninske pravice (plomba On. st. 31323/2007 predlagatelja 
GSA d.o.o. z dne 11.12.2007). 

Besedilo 2. tocke SKLEPA S8 spremeni tako, da S8 v celoti glasi: 

2.	 Mestni svet pooblasca iupana Zorana .lankovlca, da v imenu Mestne obclne 
Ljubljana na skupscini druibe BEZIGRAJSKI SPORTNI PARK sportnl marketing 
d.o.o. dne 22. 10. 2009, zastopa interese Mestne obcine Ljubljana, kakor je 
sklenjeno v prvi tockl tega sklepa, in glasuje za sprejem sklepa 0 dopolnitvi 17. 
elena (izstop iz druzbe) druibene pogodbe druibe BEZIGRAJSKI SPORTNI PARK 
sportnl marketing d.o.o., kot sledi: 



• na koneu prvega odstavka se dolocba »najmanj tri meseee pred koneem 
poslovnega leta« spremeni, tako da se glasi: »najmanj en mesee pred koneem 
poslovnega leta«, 

• na koncu drugega odstavka se doda stavek »Druzbenik, ki izstopa iz druzbe, se 
lahko izplacilu trine vrednosti dela njeqoveqa poslovnega deleza, ki je 
potreben za izvedbo projekta obnove Plecnikovega stadiona za Beziqradom, 
odpove, za del poslovnega deleza, ki ni potreben za izvedbo projekta obnove, 
pa lahko zahteva povrnitev stvarnega vloika v naravi.« 

sprejela naslednje 

Statutarno pravna komisija meni, da amandma g. Jazbinska Svetnika 
Zelenih Siovenije ni vloien skladno s 133. clenom Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne obcine Ljubljana (Ur.l, RS, st. 66/07-UPS), ker vsebinsko 
posega v 17. clen druibene pogodbe, ki pa ni predmet predlaganega sklepa 
in zato predlaga, da Mestni svet 0 njem ne razpravlja in ne glasuje. 

MNENJE JE	 bilo sprejeto 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI ad 5 prisotnih. 
z 

Obrazlozltev: 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vloien pravocasno, da pa ni v skladu s 
133. clenorn Poslovnika Mestnega sveta Mestne obtine Ljubljana (Ur.l. RS, st. 66/07-UPB-v 
nadaljevanju: Poslovnik). 
Skladno s 133. clenorn Poslovnika je amandma besedilo, ki ob sprejemu spremeni ali 
dopolni obstojece besedilo predloga akta. Iz gramatikalne razlage elena sledi, da so 
spremembe in dopolnitve moine Ie v okviru predlagane vsebine akta, ki se spreminja oz. 
dopolnjuje. Z amandmajem tako ni rnozno siriti pravnega in dejanskega okvira na katerega 
se akt nanasa. 
Predlagani sklep 0 spremembi druibene pogodbe druibe BEZ1GRAJSKI SPORTNI PARK 
sportni marketing d.o.o. se nanasa na 28. tlen druibene pogodbe, predlagani amandma pa 
spreminja predlagani sklep tako, da vsebinsko posega v 17. tlen druibene pogodbe z dne 
3.10.2007, ki ureja izstop iz druzbe. 
Amandma je tako v nasprotju s 133. clenorn Poslovnika. 

Pripravila: Predsednlca 
Polona Zupan Klopeie, tajnica Statutarno StatC!tar0 pravne kO~iSije 
pravne komisije M sa Kociper 
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