
 
 

 

 

Številka: 90000-4/2021-32  

Ljubljana: 16. 03. 2021 

 

Mestna občina Ljubljana  

21. seja MS           k 2. točki  

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

Zadeva: Pisno svetniško vprašanje v zvezi s Plečnikovim štadionom v Ljubljani 

 

 

 

Spoštovani,  

v skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, podajam svetniško pobudo županu in pristojnim 

službam. 

 

Spoštovani župan, 

 

ob nedavno izdanem negativnem kulturnovarstvenem mnenju za projekt Bežigrajski športni park, ki ga 

je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je jasno, da se ta projekt še lep čas ne bo začel. 

Vprašanje je, ali se bo v tej obliki kot je zastavljen sploh kdaj začel. Koliko časa bo preteklo, da se ta 

saga razreši ne ve nihče. V samo ustreznost oz. neustreznost načrtovane prenove se ne bom spuščal, saj 

je to, kot je videti tudi iz različnih upravnih aktov, stvar spremenljivega značaja. Vnovič pa opozarjam 

da je nezaslišano in povsem nesprejemljivo za civilizirano evropsko mesto v 21. stoletju, da vodstvo 

Mestne občine Ljubljana leta in leta dopušča barbarsko ravnanje s kulturnim spomenikom. In to s 

spomenikom, ki je eden od najpomembnejših delov ljubljanske identitete. Spomenikom, ki je eden od 

najbolj prepoznavnih obrazov Ljubljane in je ne samo pomembno delo velikana slovenske arhitekture 

Jožeta Plečnika, pač tudi prizorišče, kjer so se v preteklih desetletjih zvrstili športni in družbeni dogodki 

zgodovinskega nacionalnega pomena. 

 

Stanje Plečnikovega stadiona na katerem naj bi se izpeljal projekt Bežigrajski športni park je sramotno. 

Na to, da kulturni spomenik dobesedno razpada, vas že vrsto let opozarjajo strokovnjaki s področja 

urbanizma in arhitekture, civilno-družbene organizacije, mestni svetniki in najširša javnost. Mestna 

občina Ljubljana je solastnica Plečnikovega stadiona, saj je deležnica v družbi Bežigrajski športni park 

v 28 % deležu. Ob tem dejstvu, bi vas rad opozoril na 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki 

v 3. odstavku pravi: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.« 37. 

člen taistega zakona pa v prvem odstavku določa: »Lastnik mora varovati spomenik v sorazmerju s 

svojimi zmožnostmi.« 

 

Ne glede na lastništvo pa je Mestna občina Ljubljana (MOL) dolžna varovati javni interes ohranjanja 

kulturne dediščine, ki se nahaja na njenem območju, oz. je to ena od njenih primarnih nalog. 

Ob vsem zgoraj naštetem, vas vnovič sprašujem, kaj boste kot župan in najbolj odgovoren za varovanje 

javnega interesa v MOL ukrenili zdaj, ko je projektu Bežigrajski športni park, ki že 13 (trinajst) let stoji 

na mestu in se nikamor ne premakne, prižgana rdeča luč? Obenem vam vnovič predlagam, da takoj 
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pristopite k nujnim vzdrževalnem delom, zatem pa v skladu s predlogi, ki vam jih je že pred leti podal 

vaš podžupan Janez Koželj izvedete minimalno sanacijo Plečnikovega stadiona. Ta ne bo vplivala na 

gradbene načrte projekta Bežigrajski športni park, odpravila pa bo sramoto v obliki ruševine kulturnega 

spomenika sredi najlepšega mesta na svetu, ki jo že desetletje in pol mirno opazujete. 

 

Za vse odgovore se vam v naprej zahvaljujem in vas prijazno pozdravljam. 

 

 

 

 

 
     

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik  


