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Zadeva: Amandma k predlogu Sklepa o spremembi druţbene pogodbe, razrešitvi direktorja 

in imenovanju novega direktorja druţbe BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing 

d.o.o.   

 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da k predlogu Sklepa o spremembi 

druţbene pogodbe, razrešitvi direktorja in imenovanju novega direktorja druţbe 

BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o. , uvrščenemu na 13. točko  

predloga dnevnega reda 29. seje Mestnega sveta, sklicane za 11.11.2013,  sprejme naslednji 

amandma: 

 

 

AMANDMA  

 

 

Besedilo 3. točke predloga Sklepa o spremembi druţbene pogodbe, razrešitvi direktorja in 

imenovanju novega direktorja druţbe BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing 

d.o.o. se spremeni tako, da se v celoti glasi:  

 

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 ter glasuje za sprejem sklepa o spremembi druţbene 

pogodbe druţbe v besedilu iz prve točke in za sklep iz druge točke tega sklepa in od 

dozdajšnjega direktorja Joţeta Pečečnika zahteva poročilo o vseh odškodninskih 

zahtevkih in o z njimi povezanih sodnih postopkih, ki so se začeli v obdobju, ko je bil 

zakoniti zastopnik druţbe BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o. 

 

Obrazloţitev: 
V obstoječem besedilu se vsebina predlaganega sklepa nanaša na skupščino druţbe BŠP in 

pooblastilo ţupanu, kako naj na njej zastopa interese MOL. Amandma spreminja in 

dopolnjuje predlagani sklep tako, da ţupan interese MOL na skupščini dodatno uveljavlja na 

podlagi 23. člena druţbene pogodbe druţbe BŠP, po kateri je pristojnost skupščine tudi 

odločanje o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja. Amandma je še posebej smiseln 

zaradi dejstva, ker se dosedanji direktor umika iz poslovanja druţbe in se imenuje nova 

direktorica, ki ne more odgovarjati za dejanja svojega predhodnika. 

Svetniški klubi so prejeli pismo stanovalcev Fondovih blokov, v katerem ti med drugim 

opozarjajo tudi na odškodninske toţbe, ki naj bi potekale med švicarsko druţbo Botta 

Management in BŠP. Tudi preverjanje po objavah v javnih medijih pokaţe, da je o toţbi, 



teţki 12,2 milijona evrov, letos ţe pisal časopis Dnevnik. Ker je poročal s sodne obravnave, 

navedbe o toţbah očitno niso izmišljene in se zdi opozorilo, da ti postopki predstavljajo 

tveganje za premoţenje druţbenikov, tehtno. 

 

Premoţenje MOL v druţbi BŠP so zemljišča, ki jih je vloţila kot stvarni vloţek. Druţbena 

pogodba ima v 6. členu sicer varovalko, da je za odsvojitev in obremenitev nepremičnin, ki so 

predmet stvarnih vloţkov, potrebno soglasje vseh druţbenikov. Vendar bi v primeru, da BŠP 

ne bi mogel izplačati morebiti dosojene odškodnine tretji osebi, ta lahko z izvršbo posegla po 

vsem njegovem premoţenju. Takšni sodni postopki zato predstavljajo tveganje tudi za 

premoţenje MOL, vloţeno kot stvarni vloţek. 

 

Ţupan bi s tem, ko bi od direktorja zahteval z amandmajem predlagano poročilo, zastopal 

interese Mestne občine Ljubljana in na naslednji seji mestnemu svetu lahko poročal, za 

kakšne odškodninske toţbe gre in ali je premoţenje MOL zaradi njih kakorkoli ogroţeno. 

Poročilo naj odgovori tudi na vprašanje, ali so te toţbe posledica tega, da je direktor projekt 

pri Botta Managementu naročil samovoljno in s tem kršil zadnji odstavek 1. člena druţbene 

pogodbe, po katerem projekt vsi druţbeniki sprejmejo soglasno. 

  

 

                                                                                               mag. Tomaž Ogrin 

                                                                                               mestni svetnik  

                                                                                               Zeleni Slovenije 

 


