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Zadeva: Ohranitev Plečnikovega stadiona 

 

V skladu z 98. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL naslavljam na župana MOL ustno svetniško 

vprašanje in prosim za ustni odgovor na seji mestnega sveta.  

 

Plečnikov stadion je spomenik državnega pomena. Na seznam najbolj ogrožene kulturne dediščine v 

Evropi sta ga uvrstili mednarodni organizaciji Europa Nostra in DoCoMoMo. Družba Bežigrajski 

športni park (BŠP) si že od leta 2007 prizadeva na stadionu in njegovi neposredni okolici zgraditi 

velikanski poslovno-trgovsko-hotelski kompleks. Takšna izvedba pomeni uničenje kulturnega 

spomenika, saj na območju spomenika predvideva megalomansko novogradnjo, ki od izvorne 

Plečnikove arhitekture ne bi ohranila skoraj ničesar. Prinesla bi spremembo namembnosti, številne 

negativne vplive na varovanje okolja spomenika in onemogočila njegovo dostopnost v javno korist. 

Načrtovani projekt nikakor ni skladen z varstvenim režimom, ki je za spomenik predviden v odloku o 

varovanju, obnovljene in replicirane elemente stadiona pa degradira.  

Na MOL so se obrnili avtorji peticiji, ki jo je podpisala strokovna javnost in mnogo posameznikov. V 

njej so zapisali: »Leta 2020 je Ministrstvo za kulturo v postopku nadzora ugotovilo, da je pozitivno 

kulturnovarstveno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije k projektu BŠP nezakonito. 

Posledično je bilo februarja 2021 k projektu izdano negativno kulturnovarstveno mnenje, marca 

2021 je Ministrstvo za okolje in prostor izdajo gradbenega dovoljenja za projekt BŠP zavrnilo. 

Napočil je torej ugoden trenutek za rešitev spomenika.« (vir: 

https://www.peticija.online/ohranimo_plenikov_stadion_-_lets_save_the_plenik_stdium) 

Z avtorji peticije se v Levici popolnoma strinjamo in MOL skupaj avtorji peticije pozivamo, naj 

odstopi od projekta. Zanima nas, ali je MOL pripravljena izstopiti iz družbe Bežigrajski športni park 

(BŠP). Ali bi bila v dogovoru z državo pripravljena odkupiti preostale deleže Plečnikovega stadiona 

od podjetja Elektronček (izvorno GSA) in ga prevzeti pod svoje okrilje ter stadion obnoviti skladno z 

zanj veljavnim varstvenim režimom in strokovnimi kulturnovarstvenimi smernicami? MOL bi ga 

tako lahko namenila v uporabo meščankam in meščanom kot mestni park, za kar je bil tudi zgrajen, 

ter zapustila kulturno dediščino prihodnjim generacijam. 

 

Tovariški pozdrav,                                   

                                                                   dr. Asta Vrečko, 

                                                                   v imenu Svetniškega kluba Levica  
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