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PREDLOG 
 
 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ..........seji...........sprejel  
 
 
 
 
 

S K L E P  
 
 
 
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša, da se družbena pogodba družbe 

BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o. v drugem odstavku 28. člena 
spremeni tako, da se glasi: 

 
»Ne glede na dogovor iz prvega odstavka tega člena družba preneha v primeru, če 
realizacija skupnega interesa iz 1. člena, to je izvedba projekta obnove Plečnikovega 
stadiona za Bežigradom, ne bo mogoča zaradi nepridobitve gradbenega dovoljenja za 
pričetek gradbenih del v roku 36 mesecev od dneva sklenitve te družbene pogodbe.«    
 

2. Mestni svet pooblašča župana Zorana Jankovića, da v imenu Mestne občine Ljubljana na 
skupščini družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o. dne 22. 10. 
2009, zastopa interese Mestne občine Ljubljana in glasuje za sprejem sklepa o 
spremembi družbene pogodbe v besedilu iz prve točke tega sklepa.      
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OBRAZLOŽITEV 
 
 

1. Pravni temelj 
 
Na podlagi 32. člena družbene pogodbe družbe BŠP d.o.o. se lahko družbena pogodba 
spremeni s soglasjem vseh družbenikov. Za Mestno občino Ljubljana, kot družbenika družbe 
BŠP d.o.o., je tako odločitev pristojen sprejeti Mestni svet, ki  skladno s 27. členom Statuta 
Mestne občine Ljubljana izvaja ustanoviteljske pravice do vseh organizacij, katerih 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, v kolikor ni drugače določeno 
z državnim predpisom, statutom MOL, ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta.     

 
2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

 
Gospodarska družba BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o., ki jo je 
Mestna občina Ljubljana leta 2007 ustanovila skupaj z družbenikoma, družbo GSA poslovno 
svetovanje d.o.o. in Olimpijskim komitejem Slovenije, združenje športnih zvez, z namenom 
izvedbe projekta obnove Plečnikovega stadiona za Bežigradom, preneha v primeru, če 
realizacija izvedbe projekta obnove Plečnikovega stadiona  za Bežigradom ne bi bila mogoča 
zaradi nepridobitve gradbenega dovoljenja za pričetek gradbenih del v roku 24 mesecev od 
dneva sklenitve družbene pogodbe.    
 
Glavni pogoj za začetek izgradnje projekta Bežigrajskega športnega parka je pridobitev  
gradbenega dovoljenja. Pridobitev le-tega pa je pravno-formalno v pretežni meri odvisna od 
prostorskih pogojev t.j. sprejema ustreznega prostorskega akta (konkretno Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za dele območja urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 in BS 
1/4). 
  

3. Opis stanja 
 

V teku je postopek priprave ustreznih podlag za sprejem predmetnega prostorskega akta. 
Tako je bil 7.11.2008 objavljen Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del območja urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 in BS 1/4 (Uradni list 
RS, št. 105/08). Objava predmetnega sklepa je sočasno pričetek postopka sprejemanja 
predmetnega prostorskega akta. 
  
Trenutno poteka javna razgrnitev predmetnega prostorskega akta, ki bo zaključena dne 
28.10.2009. Po izdelavi končnega predloga prostorskega akta, bo MOL (Oddelek za urejanje 
prostora) pričel s pridobivanjem mnenj in zaključni del postopka celovite presoje vplivov na 
okolje. Dopolnjeni prostorski akt bo, skupaj s pridobljenimi mnenji, primeren za sprejem na 
Mestnem svetu. Sprejem je predviden na koncu leta 2009. 
  
Sočasno s postopkom sprejetja ustreznega prostorskega akta se že pripravlja projektna 
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za vse objekte na območju 
Bežigrajskega športnega parka. Projekta dokumentacija se pripravlja skladno z izbrano 
arhitekturno rešitvijo, ki je bila izbrana na mednarodnem natečaju ter s smernicami, 
pridobljenimi v postopku sprejema prostorskega akta. 
  
Dokončanje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in Poročila o 
vplivih na okolje za pridobitev gradbenega dovoljenja je možno šele po sprejetju gornjega 
prostorskega akta.  
  
Tako bo po sprejetju ustreznega prostorskega akta, na osnovi izdelane dokumentacije in 
pridobljenih soglasij, na Upravno enoto Bežigrad vložena zahteva izdajo za gradbeno 



dovoljenje. Skladno z veljavno zakonodajo ima upravna enota 60 dnevni rok za izdajo 
gradbenega dovoljenja. 
  

4. Poglavitne rešitve  
 
Ker vsa zgoraj navedena dejanja ne bodo izvedena do konca oktobra 2009, je potrebno v 
interesu uresničitve skupnega interesa izvedbe projekta obnove Plečnikovega stadiona za 
Bežigradom, veljavnost družbene pogodbe družbe BŠP d.o.o. podaljšati še za eno leto. Z 
veliko verjetnostjo je pričakovati, da bo do takrat izvedeno vse zgoraj navedeno in bo za 
projekt izgradnje Bežigrajskega športnega parka pridobljeno gradbeno dovoljenje. Glede na 
navedeno je na dnevnem redu skupščine 22. 10. 2009 predlagan sklep o spremembi 
družbene pogodbe, ki rok za začetek izvedbe projekta, in s tem pogojen obstoj družbe,  
podaljšuje za 1 leto.   
 

5. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta 
 
Sprejetje predlaganega sklepa ne bo imelo finančnih posledic, ki bi vplivale na proračun 
MOL. 
 

6. Obrazložitev predloga za razširitev dnevnega reda redne seje Mestnega sveta 
 
32. redna seja Mestnega sveta MOL, ki bo 19. 10. 2009, je bila sklicana 24. 9. 2009. Razlog 
za obravnavo in sprejem predlaganega sklepa je nastal po sklicu seje, saj je bila Mestna 
občina Ljubljana, kot družbenik družbe BŠP d.o.o., 28. 9. 2009 obveščena o sklicu redne 
skupščine BŠP d.o.o., ki bo 22. 10. 2009, na kateri bo zastopnik MOL v skladu z odločitvijo 
mestnega sveta glasoval o predlaganem sklepu za spremembo družbene pogodbe.   
 

   
 
 

Marko KOLENC 
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