Pečečniku se končno nasmiha gradbeno
dovoljenje za stadion
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Še ta teden bo agencija za okolje izdala okoljevarstveno soglasje za obnovo bežigrajskega
stadiona, zadnji papir, ki ga Joc Pečečnik potrebuje do gradbenega dovoljenja, nanj čaka od
jeseni leta 2007

Lastnik nogometnega stadiona za Bežigradom Joc Pečečnik je
jeseni 2007 zaprosil za gradbeno dovoljenje, z malo sreče ga bo
dobil letos do konca leta, v tem času je od nekoč Plečnikove
umetnine ostala le še razvalina.
Gradbeno dovoljenje za 190 milijonov evrov vredno obnovo Plečnikovega stadiona Joc
Pečečnik pričakuje še letos. Objekt s 7.500 sedeži je igralniški mogotec napovedoval za
sredino tega leta, dela pa se bodo predvidoma začela šele prihodnjo pomlad.
Okoljevarstveno soglasje (OVS) za prenovo propadajočega stadiona za Bežigradom bo
izdano predvidoma še ta teden, so nam povedali na agenciji za okolje (ARSO). »Upravni

postopek, zaradi velikega števila stranskih udeležencev v postopku, poteka že dalj časa.
Decembra 2011 je bila v okviru postopka opravljena ustna obravnava, na kateri so stranski
udeleženci postavili številna vprašanja in zahteve ter dali predloge in mnenja, na katera je
bilo treba ustrezno strokovno odgovoriti in dopolniti elaborat Presoje vplivov na okolje,« so
razloge za dolgotrajen postopek pridobivanja okoljskega soglasja utemeljili na ARSO .
Skoraj petletna pot do gradbenega dovoljenja, investitor zadovoljen
Igralniški mogotec Joc Pečečnik je tudi prvi mož v družbi Bežigrajski športni park (BŠP), ki
je konec leta 2007 začela postopke za izdajo gradbenega dovoljenja, okoljevarstveno
soglasje pa je zadnji dokument, ki jim je še manjkal do gradbenega dovoljenja. »Tudi sam
sem prav zdaj izvedel za soglasje, to je za nas zelo dobra novica, saj se neskončna saga z
gradbenim dovoljenjem počasi končuje. Znova sem preveril in lahko potrdim, da imamo
denar za 190 milijonov evrov vreden projekt s hotelom najvišje kategorije še vedno na
voljo. Polovico zneska bomo financirali sami, pol pa bomo dobili s posojili,« nam je
povedal Pečečnik.
Nad šefom ARSO visi plaz očitkov
Pečečnik pričakuje, da bo gradbeno dovoljenje dobil še letos, dela pa bo zagnal prihodnje
leto. To gotovo ne bo všeč sosedom, ki so z njim v sodnem sporu, saj trdijo, da del
zemljišča, na katerem stoji stadion, pripada njihovim stanovanjskim blokom. Izdaja soglasja
se sosedom ne zdi tako dobra novica, prepričani so, da je bil postopek voden slabo,
dokumentacija pa da je pisana na kožo investitorju in v škodo ljudem v soseščini.
»ARSO se je tudi v tem primeru srečal z vsemi, ki so to želeli. Predstavniki naselja so tudi
stranski udeleženci v postopku, tako da jih sproti seznanjajo z zadevo. Vsi dokumenti so bili
poslani stranki in tudi stranskim udeležencem v skladu z zakonom o splošnem upravnem
postopku,« pravijo na agenciji, ki jo vodi Silvo Žlebir.

