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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 84 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-  
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   Mestne občine Ljubljana 

   Zoran Janković 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 



 

Obrazloţitev 

predloga Sklepa o spremembi druţbene pogodbe  druţbe BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI 

PARK športni marketing d.o.o. 

 

 

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. 

 

Glavni pogoj za začetek izgradnje projekta Beţigrajskega športnega parka je pridobitev 

ustreznih gradbenih dovoljenj za objekte, komunalno infrastrukturo in elektroenergetsko 

napajanje. Dovoljenje za elektroenergetsko napajanje je postalo pravnomočno 24. 7. 2012. 

Projektni dokumentaciji za pridobitev ostalih dveh dovoljenj sta  tudi ţe bili izdelani v prvi 

polovici leta 2012.  

 

V obdobju med avgustom 2012 in avgustom 2013 so se odvijale predvsem aktivnosti, vezane na 

manjkajoča soglasja, pritoţbe stanovalcev Fondovih hiš ter zemljiškoknjiţne postopke: 

- Septembra 2012 je bilo na osnovi izdelane Analize tveganja za vodonosnik pridobljeno 

še zadnje potrebno soglasje za pridobitev GD za objekte (vodno soglasje z dne 23. 9. 

2012); 

- V pritoţbenem postopku k okoljevarstvenemu soglasju za BŠP (ARSO ga je izdal 30. 5.  

2012, nanj pa so bile v juliju 2012 podane 3 pritoţbe stanovalcev Fondovih hiš) je bilo 

potrebno izdelati pravni odgovor na pritoţbe; 

- 12. 11. 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdalo odločbo, s katero je bilo 

izdano okoljevarstveno soglasje odpravljeno in vrnjeno v ponovni postopek in 

odločanje na ARSO; 

- BŠP je 19. 12. 2012 oddal dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje in obrazloţitve 

sprememb oziroma odgovorov na zahteve MKO. V poročilu je na novo narejeno 

poglavje o hrupu in ukrepih za zmanjšanje vplivov gradnje in obratovanja načrtovane 

gradnje BŠP; 

- ARSO je februarja 2013 ponovno zahteval dopolnitve poročila o vplivih na okolje, zato 

je BŠP marca 2013 oddal dopolnjeno poročilo in pojasnilo k dopolnitvam Poročila o 

vplivih na okolje. Ker je bilo v poročilu nemogoče zadostiti novi zahtevi ARSO, da 

mora biti gradnja ves čas pod mejnimi vrednostmi za II. stopnjo varstva pred hrupom (v 

kateri se nahajajo stanovanjski objekti ob Koroški cesti), je BŠP je vzporedno zaprosil 

še za dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v času 

gradnje; 



 

- ARSO je 25. 4. 2013 izdal odločbo s katero je zavrgel vlogo BŠP za izdajo za 

dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Hkrati je 

ARSO izdal odločbo o zavrnitvi zahtevka BŠP za izdajo okoljevarstvenega soglasja (po 

29. mesecih postopka in predhodno ţe izdanemu soglasju!); 

- BŠP je 13. 5. 2013 vloţil pritoţbo k: 

- odločbi, s katero je ARSO zavrgel vlogo BŠP za izdajo dovoljenja za začasno 

ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom; 

- odločbi, s katero je ARSO zavrnil zahtevek BŠP za izdajo okoljevarstvenega 

soglasja. 

              Do priprave tega predloga sklepa Ministrstvo za kmetijstvo in okolje o pritoţbi še ni  

              odločilo. 

- Decembra 2012 smo pridobili vsa potrebna soglasja in poročila k projektni 

dokumentaciji za komunalno opremljanje Beţigrajskega športnega parka, ki smo jo 19. 

12. 2012 oddali na UE Beţigrad kot vlogo za gradbeno dovoljenje. 

- UE Beţigrad je v postopku preverjanja pravice graditi ugotovila, da bo gradbeno 

dovoljenje lahko izdala, ko bo zaključen zemljiškoknjiţni postopek za določitev 

funkcionalnega zemljišča, ki so ga sproţili stanovalci Fondovih hiš- odločitev o 

pripadnosti zemljišča parcelne št. 312, k.o. Beţigrad, sicer v lasti BŠP d.o.o. 

 

Datum moţne izdaje gradbenega dovoljenja za komunalno opremo in datum vloge za gradbeno 

dovoljenje za objekte BŠP bo moţno določiti, ko bo: 

- zaključen pritoţbeni postopek glede OVS na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje; 

- zaključen zemljiškoknjiţni postopek za določitev funkcionalnega zemljišča - odločitev 

o pripadnosti zemljišča parcelne št. 312, k.o. Beţigrad, sicer v lasti BŠP d.o.o. 

 

Ker je sodišče v zemljiškoknjiţnem postopku, ki traja ţe od decembra 2009, v mesecu juniju 

2013 končno imenovalo sodnega izvedenca geodetske stroke, je moţno pričakovati, da bo do 

odločitve sodišča prišlo do konca leta 2013. Enako je moţno pričakovati tudi glede 

pritoţbenega postopka glede OVS. 

 

 

3. Poglavitne rešitve 
 

Ker ni realno pričakovati, da bo moţno pridobiti potrebni gradbeni dovoljenji do oktobra 2013, 

ko se izteče druţbena pogodba, predlagamo, da se veljavnost druţbene pogodbe druţbe 

Beţigrajski športni park d.o.o. podaljša še za eno leto. 

 

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 

Vodja Oddelka za šport 

 

 




























