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Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana  

 

 

Zadeva: Zaščita 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.  

 

Mednarodna organizacija »Europa Nostra« je konec leta 2019 Plečnikov stadion uvrstila na seznam 

sedmih primerov najbolj ogrožene kulturne dediščine v Evropi. Ob propadu zaradi zoba časa spomenik 

ogroža gradbeni projekt Bežigrajski športni park (BŠP), izvedba katerega pomeni uničenje kulturnega 

spomenika državnega pomena, saj na območju spomenika predvideva megalomansko novogradnjo, ki 

od izvorne Plečnikove arhitekture ne bi ohranila skoraj nič, prinesla pa bi spremembo namembnosti, 

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

korist. 

 

22. 5. 2020 je v Državnem zboru RS potekala izredna seja Odbora za kulturo, sklicana na zahtevo 

poslanske skupine Levica, kjer so obravnavali problematiko bežigrajskega stadiona v luči zaščite 

Plečnikove kulturne in umetnostne dediščine. Na seji so se zbrali strokovnjaki in predstavniki vseh 

ustanov s področja varovanja kulturne dediščine in arhitekture in zavzeli enotno stališče, da projekt 

Bežigrajski športni park ne pomeni prenove, ampak pozidavo in s tem uničenje Plečnikovega stadiona. 

Sprejeli so naslednji sklep: 

»Odbor za kulturo podpira prizadevanja za ohranitev vrednost, zaradi katerih je bil Plečnikov stadion 

leta 2009 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena in poziva Ministrstvo za kulturo, da 

prepreči nadaljnje propadanje ali izgubo spomeniških vrednot Plečnikovih del.« 

 

Državna sekretarka Ministrstva za kulturo je povedala, da iščejo in proučujejo vse možnosti, da se 

izvede dejanska obnova in ne novogradnja. Investitorja Joca Pečečnika je minister za kulturo Vasko 

Simoniti povabil na sestanek, na katerem naj bi se dogovorili o možnostih odkupa, alternativah za 

lokacijo graditve projekta ali spremembah projekta. Torej je zdaj na potezi država. Ali je bila na te 

pogovore vabljena tudi MOL in kako bi lahko sodelovali pri zaščiti?  

 

Prav tako je mednarodna organizacija Europa Nostra napovedala, da se bo sešla z vlagateljem in 

odločevalci v Sloveniji. Ali so se že oglasili MOL? 

 



 

 

Olimpijski komite Slovenije, ki ima pri projektu 13-% delež, naj bi po besedah njegovega predsednika 

prekinil sodelovanje v družbi Bežigrajski športni park, če letos ne bo dokončno rešeno vprašanje 

gradbenega dovoljenja za investicijo. 

 

Varstvo kulturne dediščine mora biti v javnem, tako državnem kot mestnem, interesu. S kulturno 

dediščino ravnajmo tako, da se zagotavlja čim večja ohranitev njenih kulturnih vrednot za prihodnost. 

Lastniki morajo s spomenikom ravnati kot dober gospodar (MOL je družbenik v pogodbi in 28-% 

lastnik). Torej smo ga tudi zakonsko dolžni zaščititi in preprečiti njegovo propadanje.   

 

Kakšne so alternativne možnosti v primeru, da ministrstvo ustavi postopek? Ali lahko mesto ponudi 

državi nadomestno zemljišče za izvedbo Pečečnikovega projekta? V okviru menjalne pogodbe z državo 

bi mesto lahko prišlo do nepremičnin, ki jih potrebuje za izvedbo lastnih projektov.  

 

Ali bi lahko mesto odkupilo lastniški delež od družbe GSA d.o.o. in prevzelo projekt pod svoje okrilje? 

Ali bi lahko za obnovitev stadiona predvidelo sredstva v proračunu MOL za prihodnja leta ter ga z 

revitalizacijo namenilo vsem prebivalkam in prebivalcem? 

 

 

Tovariški pozdrav,  

  

dr. Asta Vrečko, 

v imenu Svetniškega kluba Levica  


