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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 druţbena pogodba druţbe 

BEŢIGRAJSKI 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 druţba preneha v primeru, če 
realizacija skupnega interesa iz 1. člena, to je izvedba projekta obnove Plečnikovega 
stadiona za Beţigradom, ne bo mogoča zaradi nepridobitve gradbenega dovoljenja za 
pričetek gradbenih del v roku 48 mesecev od dneva sklenitve te druţbene pogodbe.«    
 

2. Mestni svet pooblašča ţupana Zorana Jankovića, da v imenu Mestne občine Ljubljana na 
skupščini druţbe BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o., zastopa 
interese Mestne občine Ljubljana in glasuje za sprejem sklepa o spremembi druţbene 
pogodbe v besedilu iz prve točke tega sklepa.      
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OBRAZLOŽITEV 
 
 

1. Pravni temelj 
 
Na podlagi 32. člena druţbene pogodbe druţbe BŠP d.o.o. se lahko druţbena pogodba 
spremeni s soglasjem vseh druţbenikov na skupščini druţbe. Za Mestno občino Ljubljana, 
kot druţbenika druţbe 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 drţavnim predpisom, statutom MOL, ustanovitvenim ali drugim aktom 
mestnega sveta.     

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 
 
Gospodarska druţba BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o., ki jo je 
Mestna občina Ljubljana leta 2007 ustanovila skupaj z druţbenikoma, druţbo GSA poslovno 
svetovanje d.o.o. in Olimpijskim komitejem Slovenije, zdruţenje športnih zvez, z namenom 
izvedbe projekta obnove Plečnikovega stadiona za Beţigradom, preneha v primeru, če 
realizacija izvedbe projekta obnove Plečnikovega stadiona  za Beţigradom ne bi bila mogoča 
zaradi nepridobitve gradbenega dovoljenja za pričetek gradbenih del v roku 36 mesecev od 
dneva sklenitve druţbene pogodbe.    
 

Glavni pogoj za začetek izgradnje projekta Beţigrajskega športnega parka, pridobitev  
gradbenega dovoljenja za objekte in komunalno infrastrukturo, do roka, ki ga določa 
druţbena pogodba druţbe BŠP d.o.o., ne bo izpolnjen, zaradi nepredvidljivih okoliščin ob 
sklepanju druţbene pogodbe, ki jih predstavlja zamuda ţe pri sprejemanju prostorskega 
akta, posledično pa v nadaljnjih postopkih izdelave potrebne dokumentacije.  
 

3. Opis stanja 
 

Opis stanja obsega trenutno stanje projekta izgradnje Beţigrajskega športnega parka ter 
razloge, ki botrujejo potrebi, da se rok za pridobitev gradbenega dovoljenja ter veljavnost 
druţbene pogodbe za druţbo Beţigrajski športni park d.o.o. podaljša še za eno koledarsko 
leto. 
 
Skupaj s pristojnimi sluţbami Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je BŠP d.o.o., 
pričel s postopkom priprave ustreznih podlag za sprejem predmetnega prostorskega akta. 
Tako je bil pred skoraj dvema letoma, 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. 
 
Osnovni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil izpolnjen letos 19. aprila, s 
sprejemom Občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območja urejanja BR 1/1 
Stadion, BS 1/2 in BS 1/4 (v nadaljnjem besedilu OPPN). OPPN je začel veljati 5. junija 
2010, po objavi v Uradnem listu. 
 
Kljub dejstvu, da je priprava arhitekturnih podlag za izdelavo projektne dokumentacije za 
gradbeno dovoljenje, stekla ţe v času priprave OPPN, je druţba zaradi številnih sprememb, 
ki so nastale v postopku sprejema OPPN, s projektanti pripravila nova projektna izhodišča 
šele po sprejemu OPPN. 
 



V mesecu juniju je bil izdelan Konservatorski načrt za vse dele spomenika Stadiona za 
Beţigradom (EŠD 393) in v juliju k načrtu pridobljeno tudi soglasje ZVKDS, Območna enota 
Ljubljana. 
 
Trenutno poteka priprava arhitekturnih podlag in pridobivanje projektnih pogojev, kar bo 
predvidoma končano do konca meseca septembra. Na osnovi izdelanih podlag bo v oktobru 
stekel postopek za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Vzporedno bodo projektanti 
dokončali projektno dokumentacijo za objekte, jo uskladili z zahtevami revidentov ter pridobili 
potrebna soglasja.  
 
Na osnovi izdelane dokumentacije za gradbeno dovoljenje in pridobljenih soglasij bo na 
Upravno enoto Beţigrad vloţena vloga za gradbeno dovoljenje. Skladno z veljavno 
zakonodajo ima, pod pogojem popolne vloge, Upravna enota 60 dnevni rok za izdajo 
gradbenega dovoljenja. 
 
 

4. Poglavitne rešitve  
 
Ker vsa zgoraj navedena dejanja ne bodo izvedena do konca oktobra 2010, je potrebno v 
interesu uresničitve skupnega interesa izvedbe projekta obnove Plečnikovega stadiona za 
Beţigradom, veljavnost druţbene pogodbe druţbe 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 Beţigrajskega športnega parka pridobljeno gradbeno dovoljenje.  
 
Na podlagi sprejete odločitve mestnega sveta, bo na dnevnem redu skupščine druţbe BŠP 
d.o.o. predlagan sklep o spremembi druţbene pogodbe, ki bo rok za začetek izvedbe 
projekta, in s tem pogojen obstoj druţbe,  podaljšal 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. 
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