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Zadeva: Svetniško vprašanje  
 
Skladno z 98. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana napovedujemo ustno 
predstavitev vprašanja in prosimo za ustni odgovor. 
 
Ob gradnji nogometnega stadiona in športne dvorane v sklopu Športno rekreacijskega parka Stožice se  
v zadnjem času v javnosti pojavlja vrsta informacij, ki kažejo -  ob sicer zelo hitri gradnji -  tudi na to, 
da je odprtih kar nekaj vprašanj. Ta so za  Svetniški klub Nove Slovenije toliko pomembna, da jih 
posebej izpostavljamo; tega ne delamo zato, ker bi želeli postavljati pod vprašaj celotni projekt, ampak 
predvsem zato, da bi bili prebivalci Ljubljane bolje obveščeni ne le o tem, kako učinkovita je ta 
gradnja, ampak tudi o tem, kaj se bo dogajalo potem, ko bosta stadion in dvorana zgrajena. Zaradi 
našega prepričanja, da je odprtih vprašanj v tej zvezi preveč, smo tudi ocenili, da bo ob tako 
zastavljenem vrstnem redu dogodkov, kakor se stvari kažejo sedaj, župan ob odprtju dal avtogol. 
 
Ker ob odprtju nogometnega stadiona in večnamenske športne dvorane drugi objekti še ne bodo 
zgrajeni, to verjetno pomeni, da bo tudi samo obratovanje teh objektov, njihova uporaba in 
vzdrževanje teklo v bistveni drugačnih pogojih, kot bi teklo, če bi bil kompleks zgrajen v celoti. 
Sprašujemo, ali so že narejeni izračuni, koliko bo stalo upravljanje in vzdrževanje športnih objektov! 
Kolikšna bodo zagonska sredstva za začetek delovanja Športno rekreacijskega  parka?  Je že v pripravi 
tudi kakšna programska zasnova, kakšne in katere prireditve (športne in druge) se bodo po odprtju 
odvijale v obeh športnih objektih? 
 
Iz medijev smo tudi izvedeli, da je potrebno v Športno rekreacijskem parku Stožice za njegovo 
normalno delovanje zgraditi še pomožne objekte, in sicer pomožno nogometno igrišče in ogrevalno 
dvorano. Ali se ti objekti že gradijo, kolikšna bo cena dodatne gradnje in kdo bo plačnik? 
 
Glede na to, da v trenutno veljavnem Proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 kakršnih koli 
sredstev za prej omenjene odhodke ni predvidenih, nas zanima, ali in na kakšen način bo mestna 
občina udeležena v financiranju delovanja, vzdrževanja in upravljanja teh objektov. 
 
 
Lep pozdrav, 

 
         Ignac Polajnar, 
         mestni svetnik 
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