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ZADEVA:  Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij 

urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška 
 

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je dne 21.5.2009 na 2. izredni seji Sveta ČS Bežigrad MOL 
obravnaval sklepe prebivalcev okolice Plečnikovega stadiona in sprejel naslednji sklep: 
 
SKLEP št. 2/2-izr.: 
Svet ČS Bežigrad MOL podpira sklepe zbora prebivalcev okolice Plečnikovega stadiona z dne 
12.5.2009. Po potrebi bo Svet ČS Bežigrad nadalje obravnaval to točko po napovedanem 
srečanju investitorja s prebivalci Fondovih blokov dne 28.5.2009 in dokončno oblikoval stališče 
do načrta obnovitve stadiona z okolico. 
 
 
S spoštovanjem,          
                Predsednik Sveta   

                  Četrtne skupnosti Bežigrad  
                            Mestne občine Ljubljana 
                Viljem Grebenc, l.r. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Sklepi prebivalcev okolice Plečnikovega stadiona z dne 12.5.2009 
 
V vednost: 

- MOL, g. Janez Koželj, podžupan 
- MOL,  g. Jani Möderndorfer, podžupan 
- MOL, MU, Služba za lokalno samoupravo, Ambrožev trg 7, Ljubljana 

 



SKLEPI  ZBORA PREBIVALCEV  
 

okolice Plečnikovega stadiona z dne 12. maja 2009 
 

Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš (KOSFH) je v skladu s pravico 
državljanov Slovenije do soodločanja, v kakšnem okolju želijo živeti, organiziral zbor 
prebivalcev območja stadion v Družbenem domu na Staničevi 41, ki se ga je po listi 
prisotnih udeležilo 94 občanov. 
 
Obravnavan je bil prvonagrajeni idejni projekt natečaja za prenovo stadiona in 
novogradenj okoli njega, ki ga je izdelal nemški arhitekturni biro GMP po 
urbanističnih smernicah ljubljanskega podžupana Janeza Koželja in ki naj bi bil 
podlaga za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).  
 
Po predstavitvi projekta in razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
1. Stanovalci podpiramo prenovo stadiona, vendar od mestne občine pričakujemo 
upoštevanje javnega interesa in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje na 
minimum. Protestiramo proti takšnemu ravnanju mestne občine, ki sledi le željam 
zasebnega partnerja, za predloge meščanov pa se ne zmeni.   
 
2. Stanovalci glede na kulturnovarstvene pogoje za prenovo stadiona, vse dosedanje 
prostorske akte in originalni načrt Fondovega naselja iz leta 1936 zahtevamo, da se 
ohrani drevored ob Vodovodni cesti in da parcela na severni strani stadiona postane 
park brez kakršne koli dodatne pozidave. Če bi z OPPN dovolili pozidavo zelenice, 
bomo uporabili vsa pravna sredstva za uveljavitev lastninske pravice do parcele št. 
312. 
 
3. Stanovalci podpiramo stališče OŠ dr. Vita Kraigherja, da zaradi bližine šole in 
glavne šolske poti ne sme biti uvozov in izvozov v garaže na stičišču Vodovodne 
ceste in Koroške ulice oziroma da ostane prometni režim znotraj naselja 
nespremenjen.  
 
4. Stanovalci zahtevamo zmanjšanje obsega komercialnih površin na južni strani 
stadiona in znova opozarjamo na pobudo Četrtne skupnosti Bežigrad, da bi ves 
dodatni program preselili v stolpnici, ki sta načrtovani na drugi strani Dunajske ceste 
nasproti stadiona, tako da Plečnikova dediščina ne bi bila več utesnjena med 
novogradnje. 
 
5. Stanovalci v celoti podpiramo delo KOSFH in njegovo prizadevanje za takšno 
prenovo stadiona, ki bi poleg skladnosti s kulturnovarstveni pogoji in javnim 
interesom upoštevala tudi interese vseh okoliških stanovalcev.  
 
6. KOSFH o sklepih obvesti Svet Četrtne skupnosti Bežigrad in zahteva, da se svet 
čim prej sestane in opredeli do stališč stanovalcev.  
 
7. KOSFH o sklepih zbora prebivalcev obvesti Mestno občino Ljubljana in širšo 
javnost ter zahteva, da se stališče stanovalcev upošteva v pripravi OPPN. 
 
             
Za Bežigradom, 12. maja 2009 


