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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 dne...........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 60 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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OBRAZLOŢITEV 

 

 

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. Rok za realizacijo izvedbe projekta je bil podaljšan do 3. oktobra 

2011.   

 

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 in pridobivanju soglasij pristojnih 

organov. Glede na navedeno je druţba BŠP d.o.o. sklicala skupščino druţbe, ki bo 27.9.2011, 

na kateri bodo druţbeniki druţbe BŠP d.o.o. odločali tudi o spremembi druţbene pogodbe in 

podaljšanju roka za eno leto.  

 

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. 

Glavni pogoj za začetek izgradnje projekta Beţigrajskega športnega parka je pridobitev 

ustreznih gradbenih dovoljenj za objekte, komunalno infrastrukturo in elektroenergetsko 

napajanje. 

 

Na osnovi sprejetega Občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območja urejanja BR 

1/1 Stadion, BS 1/2 in BS 1/4 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5. 2010) je druţba  

pripravila projektno nalogo na osnovi katere so izbrani projektanti v juniju 2010 pričeli z 

izdelavo projektne dokumentacije. 

 

V obdobju med junijem 2010 in avgustom 2011 so bile za pridobitev gradbenih dovoljenj: 

 

- izdelane arhitekturne podlage in pridobljeni projektni pogoji za izdelavo projektne 

dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte, 

 

- izdelan idejni projekt gradnje objektov Beţigrajskega športnega parka in poročilo o 

vplivih na okolje. Vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja okolje je bila 23. 

decembra 2010 podana na ARSO. Poročilo o vplivih na okolje je bilo, po pridobljenih 

pozitivnih mnenjih s strani Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva 

za okolje in prostor ter MOL, razgrnjeno v obdobju med 8. julijem in 8. avgustom 2011. 



 

 

Rok za odgovore na pripombe, podane na javni razgrnitvi, je 9. september 2011. Na 

osnovi podanih odgovorov in naknadne ustne obravnave bo ARSO lahko izdala 

okoljevarstveno soglasje, 

 

- na osnovi izdelanega rudarskega projekta je bilo decembra 2010 pridobljeno soglasje za 

raziskavo talne vode. Raziskave talne vode so bile opravljene v februarju 2011, 

 

- opravljene predhodne arheološke raziskave: Poročilo o raziskavah, ki je pogoj z 

pridobitev kulturovarstvenega soglasja za gradnjo Beţigrajskega športnega parka, je 

bilo izdelano oktobra 2010, 

 

- izdelana projektna dokumentacija za načrtovano izgradnjo Beţigrajskega športnega 

parka in predana v revizijo. Na osnovi ugotovitev revidentov trenutno poteka odprava 

ugotovljenih pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ki bo dokončana do sredine 

septembra 2011, 

 

- izdelana projektna dokumentacija za elektro energetsko napajanje in pridobljena večina 

potrebnih soglasij 

 

- Izdelana projektna dokumentacija za gradnjo komunalne opreme za območje 

Beţigrajskega stadiona in pridobljena večina potrebnih soglasij. 

 

Na osnovi dokončanja zgoraj navedenih aktivnosti bo oktobra 2011 na Upravno enoto Beţigrad 

lahko vloţena vloga za pridobitev gradbenih dovoljenj. 

 

4. Poglavitne rešitve  

 

Ker vsa zgoraj navedena dejanja ne bodo izvedena do 3. oktobra 2011, 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.  

 

Predlagamo, da se veljavnost druţbene pogodbe druţbe Beţigrajski športni park d.o.o. podaljša 

še za eno leto. Z veliko gotovostjo se lahko namreč trdi, da bo do takrat izvedeno vse zgoraj 

navedeno in bodo za projekt izgradnje Beţigrajskega športnega parka pridobljena potrebna 

gradbena dovoljenja.  

 

Na podlagi sprejete odločitve mestnega sveta, bo ţupan lahko na seji skupščine druţbe BŠP 

d.o.o. v imenu Mestne občine Ljubljana kot druţbenika glasoval za sprejem sklepa o spremembi 

druţbene pogodbe, ki bo rok za začetek izvedbe projekta  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. 

 

   

 

Marko KOLENC 

Načelnik Oddelka za šport 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                               






























