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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

                  Svetniško vprašanje glede ne(poimenovanja) Arena Triglav: 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam pristojnim 

službam sledeče  svetniško vprašanje: 

 

 

4.10.2011 so medije napolnile spodbudne besede glede poimenovanja dvorane in stadiona v Stožicah 

po predvidenem generalnem pokrovitelju Triglavu z vstopom v leto 2012. Sodelovanje zavarovalnice 

Triglav je bilo ovrednoteno na 500.000 evrov za sezono za obdobje 5 let. Sicer zelo dolgotrajen 

postopek je bil predstavljen kot pogajalska mojstrovina. Je to res bila? Na Zavarovalnici Triglav so 

dejali, da bo to najbolj dobičkonosen med vsemi sponzorskimi projekti v podjetju. Nedvomno je 

marketinška dejavnost in družbena odgovornost podjetja ključnega pomena. Če smo že očitali 

izredno dolga pogajanja glede poimenovanja dvorane in stadiona v Stožicah, spremljali neuspeli 

razpis in se čudili, kako so lahko tako opevani, čeprav nujni objekti tako dolgo časa brez imena, smo 

sedaj zopet presenečeni. Smo že sredi meseca januarja in zaenkrat se še nihče iz Zavoda Šport 

Ljubljana ni javil in obrazložil, kaj se dogaja in zakaj se tako pompozne zaveze ne uresničujejo. 

  

V luči navedenega zastavljam naslednja vprašanja: 

  

1. Ali je bila pogodba med zavarovalnico Triglav in javnim zavodom Šport Ljubljana 

sploh podpisana in točno kdaj se je to zgodilo? 

2. Zakaj pogodba, če je že bila podpisana, ni bila realizirana z vstopom v leto 2012? 

3. Kako je s predvidenimi aktivnostmi ustanovitve fundacije za razvoj mladih in ostalimi 

aktivnostmi, ki jih je predvideni sponzor obljubil in s tem spodbudil veliko pričakovanj 

v športni javnosti? 

4. Ali se morda javni zavod Šport Ljubljana dogovarja še s kakšnim drugim sponzorjem? 

5. Je morda realna možnost, da bi se vsaj stadion, če že ne dvorana imenovala po kakšnem 

od vrhunskih športnikov, ki so športu takrat, ko denar še ni bil tako "življenjskega 

pomena", dali pomen, vizijo in dušo? 

 

 

  

Marko Šiška, spec. 

mestni svetnik 

 


