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PREDLOG 

 

 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 15/12) 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 72 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.      

 

 

 

 

Datum:...................  

Številka: 671-346/2007-  

 

                                                                                                                   

 

 

 Ţupan 

                                                                        Mestne občine Ljubljana 

                                                                        Zoran Janković 

 



 

 

OBRAZLOŢITEV 

 

 

1. PRAVNI TEMELJ 

 

Pravni temelji predlaganega sklepa so: 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 15/12), ki določa da je Mestni svet Mestne občine Ljubljana pristojen za 

izvajanje ustanoviteljskih pravic do vseh organizacij, katerih ustanoviteljica ali 

soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), v kolikor ni 

drugače določeno z drţavnim predpisom, statutom MOL, ustanovitvenim ali drugim 

aktom mestnega sveta; 

- 32. člen druţbene pogodbe druţbe BŠP d.o.o., ki določa da se lahko druţbena pogodba 

spremeni s soglasjem vseh druţbenikov na skupščini druţbe 

 

2. OCENA STANJA, 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 25.09.2012, 

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

podaljšanju roka za eno leto.  

 

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 bila praviljena 

projektna naloga na osnovi katere so izbrani projektanti v juniju 2010 pričeli z izdelavo 

projektne dokumentacije. 

 

V obdobju med avgustom 2011 in avgustom 2012 je bila za pridobitev gradbenih dovoljenj: 

 

- izdelana projektna dokumentacija za načrtovano izgradnjo Beţigrajskega športnega 

parka z vsemi objekti in predana v revizijo. Vse podane zahteve revidentov so bile 

upoštevane in korigirane v projektni dokumentaciji, za katero je bilo decembra 2011 

izdan povzetek revizijskega poročila, ki potrjuje, da je dokumentacija primerna za 

pridobitev gradbenega dovoljenja, 

 



 

 

- na osnovi Poročila o vplivih na okolje, ki je bilo 23.12. 2010 posredovano na ARSO v 

postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, je ARSO 30.05.2012 soglasje 

končno izdal. Po dolgotrajnem postopku, znotraj katerega je ARSO enajstkrat zahteval 

dopolnitev poročila, številne dodatne študije in presoje, javno razgrnitev in ustno 

obravnavo, smo prejeli 83 strani obsegajoče soglasje z obrazloţitvami. K izdanemu 

soglasju so bile podane tri pritoţbe stanovalcev Fondovih blokov. ARSO je po interni 

preveritvi postopkov pritoţbe 10.08.2012 predal v reševanju Ministrstvu za kmetijstvo 

in okolje, 

 

- izdelana projektna dokumentacija za elektro energetsko napajanje, pridobljena vsa 

potrebna soglasja, vloga za gradbeno dovoljenje je bila podana marca 2012. 

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je bilo potrjeno 24.07.2012, 

 

- Izdelana projektna dokumentacija za gradnjo komunalne opreme za območje 

Beţigrajskega stadiona, pridobljena vsa potrebna soglasja. Vloga za gradbeno 

dovoljenje bo podana po opravljeni reviziji, ki jo zahteva zakon o graditvi objektov. 

Revizija bo zaključena v mesecu avgustu 2012. 

 

 

Na osnovi dokončanja zgoraj navedenih aktivnosti in na osnovi ţe izdelane projektne 

dokumentacije bo druţba BŠP d.o.o. na Upravno enoto Beţigrad lahko vloţila vlogo za gradnjo 

komunalne opreme. Skladno z veljavno zakonodajo ima, pod pogojem popolne vloge, upravna 

enota 60 dnevni rok, da dovoljenje izda.  

 

Po pravnomočnosti okoljevarstvenega soglasja, ki jo bo moţno doseči šele po izteku 

pritoţbenih postopkov k izdanemu soglasju, bomo lahko vloţili tudi za gradbeno dovoljenje za 

izgradnjo vseh objektov Beţigrajskega športnega parka. 

Po napovedi stranskih udeleţencev v postopku okoljevarstvenega soglasja (stanovalci Fondovih 

hiš) bodo le-ti izkoristili vsa pravna sredstva, da okoljevarstveno soglasje ne bo postalo 

pravnomočno. Glede na navedeno ocenjujemo, da ni pričakovati, da bo gradbeno dovoljenje 

izdano do  meseca oktobra 2012, ko se izteče druţbena pogodba. 

 

3. POGLAVITNE REŠITVE 

 

Ker vsa zgoraj navedena dejanja ne bodo izvedena do 3. oktobra 2012, 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.  

 

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 bosta za projekt izgradnje Beţigrajskega športnega parka pridobljeni še manjkajoči 

gradbeni dovoljenji. 

 

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.   

 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA 

 

Sprejetje predlaganega sklepa ne bo imelo finančnih posledic, ki bi vplivale na proračun MOL. 

 

  Marko KOLENC 

Načelnik Oddelka za šport 

 




























