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ZADEVA: Skladno z  98. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana napovedujemo USTNO VPRAŠANJE  SVETNICE.  
 
Štadion za Bežigradom in njegova okolica sta ena od občutljivejših urbanističnih točk mesta Ljubljana. 
Prenova in posodobitev štadiona sta nujni za njegovo funkcionalno in kulturnozgodovinsko ohranitev, 
posegata pa v urbanistične razmere gosto poseljenega mestnega predela. Stanovalci iz okolice se ves 
čas dejavno in smiselno vključujejo v razpravo v projektu, a med njimi in MOL vendarle ostaja 
»komunikacijski šum«. Ker ne želijo projekta zavlačevati po sodni poti, ampak doseči revitalizacijo 
Štadiona na način, ki bo sprejemljiv za vse, se obračajo na svetnike Mestnega sveta MOL s prošnjami 
za svetniška vprašanja.  
 
Področje Štadiona za Bežigradom tudi svetniki MOL občutimo kot eno od svojih odgovornosti, saj se 
zavedamo, da bo kakršenkoli neusklajen in pretiran poseg v to področje prinesel v Ljubljano 
arhitekturno neskladje in spremembo celotnega bivalnega prostora, ki nas, vsaj nekatere, že močno 
skrbi ob načrtovanih številnih stolpnicah in drugih betonskih kolosih na različnih delih mesta.  
 
Z namenom, da pospešimo usklajevanje mnenj o področju Štadiona za Bežigradom, postavljam 
naslednja svetniška vprašanja: 
 

1. Ali je MOL pri pripravi OPPN upošteval omenjene tri pobude stanovalcev      
Fondovih hiš in kdaj jih je posredoval izdelovalcu prostorskega načrta? 

 
2. Kaj se bo zgodilo s parcelo 312 k.o. Bežigrad, ki je trenutno zelenica in je 

bila kot zelenica načrtovana že pri projektu Fondovih blokov leta 1936? 
 

3. Kako je s pobudo stanovalcev, da se zelenico preuredi v park, 
poimenovan po Antonu Suhadolcu, tesnemu Plečnikovemu sodelavcu 
pri izgradnji Štadiona za Bežigradom?   
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