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Zadeva: Plečnikov stadion in projekt Bežigrajski športni park 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica podajamo županu 

MOL pisno svetniško vprašanje in prosimo za pisni odgovor. 

Pred dnevi so prebivalke in prebivalci Fondovih blokov, zbrani v civilno iniciativo, sporočili, da je tudi 

višje sodišče odločilo, da so vrtički ob blokih, ki jih obdelujejo že 80 let, tudi dejansko del Fondovega 

naselja in tako v lasti etažnih lastnikov. Vrtovi so bili sicer kot del stvarnega vložka Mestne občine 

Ljubljana vloženi v družbo Bežigrajski športni park, v katerem kot družbenika nastopata tudi podjetje 

Elektronček poslovneža Joca Pečečnika in Olimpijski komite Slovenije. MOL ima glede na družbeno 

pogodbo družbe Bežigrajski športni park športni marketing d.o.o., sklenjeno leta 2007, v družbi 28-

odstotni delež, pridobljen na podlagi stvarnega vložka. Del tega stvarnega vložka sedaj po odločbi višjega 

sodišča ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Zato nas v Svetniškem klubu Levica zanima, kakšen vpliv na 

družbeno pogodbo ima odločitev višjega sodišča, da zemljišča, na katerih so Fondovi vrtovi, niso v lasti 

Mestne občine Ljubljana. Ali je pogodba sploh še veljavna oziroma ali so v pripravi njene spremembe?  

Načrtovani projekt Bežigrajski športni park pomeni popolno degradacijo Plečnikovega stadiona in ne 

predstavlja prenove. Od izvorne Plečnikove arhitekture ne ohranja skoraj ničesar, največ prostora pa 

zavzemajo komercialne površine. Saga projekta se je z zadnjim podaljšanjem pogodbe leta 2021 razvlekla 

na skoraj 20 let – v tem času pa ta pomembni del ljubljanske in slovenske kulturne dediščine nezadržno 

propada. Zaradi tega nas v Svetniškem klubu Levica zanima tudi, koliko časa namerava MOL še vztrajati 

kot deležnik v podjetju Bežigrajski športni park. Ali MOL razmišlja o umiku iz družbe in dejanski 

namembi Plečnikovega stadiona v javno korist? Kako MOL komentira nedavne grožnje Joca Pečečnika 

s tožbami proti protestnikom in protestnicam, ki so za nekaj časa Plečnikov stadion odprli za javnost in 

na njem zasadili nekaj dreves? 

V Levici si že ves čas prizadevamo za ohranitev in obnovo Plečnikovega stadiona ter njegovo uporabo v 

javno korist. Stadion bi lahko nudil drugačno pojmovanje športa in preživljanja prostega časa ter bil 

namenjen tudi rekreativni rabi kot mestni park s programskimi rešitvami, prijaznimi vsem, ne le 

komercialni individualni potrošnji. Hkrati pa bi se ohranila kulturna dediščina in njena primarna vloga. 

Zato ponovno pozivamo tudi Mestno občino Ljubljana, naj odstopi od projekta Bežigrajski športni park, 

prevzame lastništvo nad tem pomembnim elementom kulturne in športne dediščine ter poskrbi za obnovo 

in uporabo stadiona v javno korist. 
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