Mnenje k prejetemu pozivu Civilne pobude za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni
obliki
Spoštovani,
iz medijev smo prejeli poziv civilne pobude z dne 5. januarja 2017. Njihov poziv k aktivnostim
za večjo prepoznavnost del arhitekta Jožeta Plečnika podpiramo in poudarjamo, da bo
lahko velik del naštetih aktivnosti potekal v času celovite prenove Stadiona za
Bežigradom in po pričetku delovanja dograjenega Bežigrajskega športnega parka.
V sklopu načrtovanih dejavnosti v procesu do izgradnje načrtujemo izvedbo študijskih seminarjev v
sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani. Za sodelovanje smo se dogovorili že v začetku
leta 2014. V okviru prenove kulturnega spomenika, po izdelanem konservatorskem načrtu, ki ga bo
izvajal Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je predvideno aktivno
sodelovanje študentov izbranih oddelkov Filozofske fakultete.
Po pričetku delovanja Bežigrajskega športnega parka bo velik del površin in programov namenjenih
izobraževanju in športnim aktivnostim mladih. Predvidena je široka paleta prireditev za različne
starostne in interesne skupine v večnamenski prireditveni areni stadiona ter tematske športne
prireditve (plezalni vrtci in šole, dejavnosti borilnih veščin, miselni športi in podobno). Za predšolske
otroke je pripravljen program otroškega mesta, za osnovnošolce in srednješolce obisk Plečnikove
spominske sobe na Stadionu, vodeni ogledi stadiona s prikazom zgodovine Stadion vse od zasnove
do celovite prenove.
Vodeni ogledi stadiona bodo urejeni za različne ciljne skupine ves čas delovanja prenovljenega
stadiona.
Stadion za Bežigradom je v zadnjih letih sistematično foto dokumentiran s strani umetniškega
fotografa, ki bo spremljal tudi celoten proces prenove. Ob pričetku obratovanja prenovljenega
stadiona bo pripravljen obsežen arhiv in pregledna razstava.
V pozivu civilne iniciative pa ne moremo razumeti in se nikakor ne moremo strinjati z
zavajajočim navajanjem o grožnji Stadionu v obliki načrtovane gradnje Bežigrajskega
športnega parka. Gre za ponovno nedopustno interpretacijo projektne rešitve, izbrane

na mednarodnem natečaju, podprte s soglasji strokovnih institucij. Dejanski status
projekta Bežigrajski športni park je posledica spretne manipulacije stanovalcev
Fondovih hiš v postopku varovanja zasebnega pravnega interesa, ki se na videz odraža
kot dejanski interes ali celo javni interes, tokrat v obliki Civilne pobude za ohranitev
Plečnikovega stadiona v izvirni obliki.
Neresnično je tudi navajanje, da Ministrstvo za kulturo ne podpira projekta celovite
prenove. Izjave nekdanje ministrice ne izražajo resornega mnenja stroke, ki je nenazadnje
potrjeno z izdanimi mnenji in soglasji k prostorskemu aktu, ki določa okvire prenove in k izdelani
projektni dokumentaciji za gradbeno dovoljenje.
Hkrati poudarjamo tudi, da projekt Bežigrajskega športnega parka in zaveza investitorja pomeni
celovito prenovo in ne postopnega obnavljanja po delih, v pričakovanju morebitnih evropskih
sredstev kot je pogosta praksa, kot posledica javno finančnega primanjkljaja sredstev za kulturno
dediščino.

