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ZADEVA: Svetnlska pobuda 

Skladno s 97. clenorn Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana 
dajemo svetnisko pobudo Mestnernu redarstvu Mestne obclne Ljubljana, 
da okrepi nadzor nad nepravilno parkiranimi avtomobili na sirsem obmoeju 
Mestne obelne Ljubljana, saj je nepravilno parkiranih avtomobilov toliko, da 
marsikje nemoten prehod po ploenlklh ni mogoe niti za pesce, kaj sele za 
mamice z vozlekl ali Ijudi s fizienimi oviranostmi. Tako parkirani avtomobili 
veasih tudi ovirajo vozn]o in delo interventnim vozilom ter tovornjakom za 
odvoz smeti. 

Obrazlozltev: 
V Svetniskern klubu Nove Slovenije srno v zadnjem casu prejeli vee pritozb 
rnescanov zaradi nevzdrznlh razmer, nastalih zaradi avtomobilov, ki jih lastniki 
parkirajo povsod, ne ozlrajoc se na prometne znake in neprijetnosti, ki jih stem 
povzrocajo okolici. 
Obcani so posebej izpostavili obmoe]e Beiigrada (Glavarjeva, Vodovodna, 
Hubadova, Triglavska) in obmocji Stara cerkev ter Na jami v Siski. 
Zavedamo se, da so redarji prisotni tudi na navedenih obmoejih, kjer vestno 
opravljajo svoje delo, a vendar pozivamo se k vecji prisotnosti, saj bo nevestne 
lastnike avtomobilov, ki jih puscajo povsod, ne ozlrajoc se na posledice, izucila sarno 
predpisana globa. 

Prosimo za pisni odgovor. 

Lep pozdrav, 

Franc Siak 
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Spostovani, 

na podlagi 97. elena Poslovnika Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana naslavljam 
iupanu mesta Ljubljana pisno vprasanje oz.pobuda, na katero ielim tudi pisni odgovor. 

Kaj se dogaja s stadionom za Beiigradom 

Stadion za Bezigradom, vrsto let osrednji Ijubljanski odprti sportni objekt, je ena od Ijubljanskih 
arhitekturnih znamenitosti zaradi svojega posebnega izgleda in kot del opusa enega najvetjih 
slovenskih arhitektov. Res pa je, da zaradi zanemarjenosti ze dolgo nima vet izgleda kulturnega 
spomenika oziroma arhitekture, ki bi bila mestu v okras in bi zadovoljevala potrebe po zivljenju v 
estetskem arhitekturnem okolju. 

Mestni svet in Ijubljanska javnost sta bila v zadnjem casu seznanjena, da se bode razmere 
spremenile. 

Julija 2007 je Zavod za varstvo kulturne dedlseine izdal odlocbo 0 kulturnovarstvenih pogojih za 
obnovo stadiona za Bezigradom, Pogoji vkljutujejo ohranitev celotne zidane ograje in vlsinske 
gabarite, ki ograje ne presegajo. 22. maja 2008 je omenjeni Zavod izdal soglasje druzb: za obnovo 
bezigrajskega stadiona (Beziqrajski sportni park, SSP). SSP je bila ustanovljena s sklepom Mestnega 
sveta 24.9.2007 (stevilka 671-346/2007-1) in sicer s pogojem, da druzba preneha z obstojem, ee 
obnova v roku 1 leta ne bi bila mozna zaradi negativne odlocltve pristojnih organov v zvezi s posegom 
v projekt, ki je zacasno razqlasen za kulturni spomenik drZavnega pomena). 

Nato so se zacele stvari, upajmo, da ne bo treba reti na zalost, zapletati. Stanovalci »Fondovih« 
blokov, ki mejijo na stadion, so na spletu zasledili projekt (slika 1), ki je dalec od omenjenih 
kulturnovarstvenih pogojev (ograja, visfna, pa tudi poseganje v zraeni prostor Fondovih blokov). Na 
projekt so opozorili stevilne rnescane, Ministrstvo za kulturo je zato (verjetno) razveljavilo omenjeno 
soglasje, kar je sprozilo polemike po casoplsih. 

Polemike potekajo med strokovnjaki za Plecnikovo arhitekturno dedisclno in investitorjem in niso 
pornirjujoce. Ceprav iz medijev lahko izvemo, da je projekt, najden na spletu, eden od mnogih, ki 
prihajajo v postev, lahko pray tako preberemo, da je investitor mnenja, da vlsina ograje v vi~ini 
"Fondovih" blokov ni moteca in da stolpnica v obmoqu stadiona tudi ne predstavlja bistvenega 
odklona od obnove, pri kateri se ohranja kulturna dedtsclna. 



Mestni svetniki poznamo nesoqlasia samo iz medijev, ceprav smo na seji Mestnega sveta sprejeli 
odlocbo 0 ustanovitvi druzbe sSP in smo za dogajanje soodgovorni. 

Zato prosim, da Zupan in Uprava seznanita Mestni svet in javnost 0 tem, kako je z delovanjem druzbe 
SSP in v kaksni meri se bo spostovalo ohranjanje kulturne dedisclne, kot je bilo opredeljeno z odlocbo 
o kulturnovarstvenih pogojih, ki jo je izdal Zavod za varstvo kulturne dediscine julija 2007. 

S spostovanlem, 

Prof. dr. Bojana Beovi6, I.r. 

Slika 1. Idejni projekt obnove stadiona za Sezigradom, ki ga je rnoqoce najti v medijih in na spletu 


