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Zadeva: Svetniこ ko vprabanie― Cetrtni center Golovec

V skladu s 97. dlenom Poslovnika MOL, zastavljamo Zupanu ter pristojnim sluZbam sledede
vpra5anje:

V Svetu detrtne skupnosti Golovec smo vedkrat v prej5njem mandatu in tudi Ze v tem mandatu
obravnavali problematiko ietrtnega centra Golovec (vednamenski objekt MOL z balini5dem). Na
pristojne sluZbe MOL je Svet eS Golovec posredoval svoje mnenje, predloge in sklepe, ki jih je
sprejel v dogovoru z vsemi deleZniki idejne zasnove, v smeri, da bi se pri izgradnji objekta
upo5tevalo mnenje prebivalcev iS. Predlagali so, da bi objekt lahko bil ved kot samo Sportni center
ampak tudi druZabni prostor, ki bi stanovalcem iS Golovec zagotovil prirediweni prostor in
razlidnim dru5tvom oz. skupinam prebivalcev (mladim, starejSim,...) omogodil delovanje v prostorih.

Gradnja omenjenega objekta s predlaganimi prostori je nujno potrebna tudi zato, ker prostori eS
Golovec niso dostopnivsem skupinam prebivalcev, predvsem so nedostopni invalidom in starejSim.

Kot omenjeno, je Svet e S Golovec na MOL posredoval vpra5anja in predloge, na katere pa ni prejel
nobenega odgovora. Dopisa sta v prilogi in prosim, da podate konkretne odgovore glede same

uresniditve projekta oz. glede predlaganih ukrepov.

Anton Kastelic

ⅣIttetT_

_/.__
Priloga:

- Proradunska sredstva za izgradnjo Sportnega centra Golovec. 3t, Alt-lAt2O12-18, z dne

25.10.2013
- Predlogi Sveta iS Golou"c glede idejne zasnove za vednamenski objekt MOL z balini5dem

(Cetrtni center Golovec), it. 671-3612012-19, z dne 2.7 .2014
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Številka: 671-36/2012-18 

Datum: 25.10.2013 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNA UPRAVA 

ODDELEK ZA ŠPORT 

g. MARKO KOLENC, VODJA ODDELKA 

STANIČEVA 41 

1000 LJUBLJANA 

 

 

 

ZADEVA: Proračunska sredstva za izgradnjo Športnega centra Golovec 

 

 

Spoštovani, 

 

Svet Četrtne skupnosti Golovec je na 20. redni seji Sveta ČS Golovec obravnaval pobudo člana Sveta 

ČS Golovec g. Gregorja Feista, da se na pristojne službe naslovi vprašanje ali so v letu 2014 

zagotovljena proračunska sredstva za izgradnjo tistega dela Športnega centra Golovec, ki je namenjen 

za potrebe društev in organizacij v ČS Golovec. 

 

Na podlagi tega je Svet Četrtne skupnosti Golovec na 20. redni seji Sveta sprejel  sklep  8/20: 

 

Svet Četrtne skupnosti Golovec pristojne službe MOL, MU, Oddelek za šport, prosi za odgovor 

oziroma pojasnilo ali so v letu 2014 zagotovljena proračunska sredstva za izgradnjo tistega dela 

Športnega centra Golovec, ki je namenjen za potrebe društev in organizacij v ČS Golovec. 

 

   

 

Predsednik 

        Sveta Četrtne skupnosti Golovec 

Aleš Dakić 

 

 

 

 

 

 

Poslano/vročiti: 

- naslovniku 

- MOL, MU, Služba za lokalno samoupravo, Ambrožev trg 7 

- zbirka dokumentarnega gradiva 



 

Številka: 671-36/2012-19 

Datum: 2.7.2014 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNA UPRAVA 

PODŽUPAN, g. JANEZ KOŽELJ 

MESTNI TRG 1 

1000 LJUBLJANA 

 

 

ZADEVA: Predlogi Sveta Četrtne skupnosti Golovec glede idejne zasnove za večnamenski 

objekt MOL z baliniščem (Četrtni center Golovec) 

 

Na podlagi dogovora z dne 12.12.2013 (razgovor glede izdelave Idejne zasnove za večnamenski 

objekt MOL z baliniščem (četrtni center Golovec), vam pošiljamo mnenja, predloge in sklepe, ki jih 

je Svet Četrtne skupnosti Golovec oblikoval in sprejel v dogovoru z vsemi deležniki idejne zasnove. 

 

Svet ČS Golovec se je seznanil z vsebino sestanka, ki je potekal dne 27.3.2014 na sedežu ČS in na 

katerega so bili povabljeni predstavniki društev na območju ČS Golovec. Sestanek je bil namenjen 

predvsem seznanitvi društev/klubov o osnutku načrta za izgradnjo doma športa, ki ga je na pobudo 

Sveta Četrtne skupnosti Golovec sprejeto na seji januarja 2012 posredovala Mestna občina Ljubljana. 

Cilj Sveta četrtne skupnosti je, da se domicilnim društvom, tako športnim kot ostalim, zagotovi 

potrebna infrastruktura za nemoteno in uspešno delovanje. 

Društva/klubi so se seznanili z osnutkom predloga za izgradnjo Doma Športa/Skupnostnega centra 

Golovec. Prisotni so poudarili, da je potrebno zagotoviti, saj je bilo že pred več kot 30 leti 

prebivalcem Štepanjskega naselja in okolice zagotovljeno, da bodo dobili prostore . Prav tako je Svet 

CS Golovec v mandatu 2006-2010 predlagal, da se to območje zagotovi kot območje športa za 

potrebe Četrtne skupnosti, kar se je vključilo v Občinski prostorski načrt. Prisotni so poudarili, da 

kljub več desetletnim naporom prebivalcev takrat krajevnih in nato četrtne skupnosti, društva in klubi 

ter posledično občani ostajajo brez infrastrukture, ki bi omogočala kakovostno družbeno življenje.  

Načelno so potrdili skladnost svojih potreb, ki jih je v zgoraj navedenem sklepu posredoval Svet CS 

Golovec  in so skoraj v celoti vključene. Kljub temu, da načelnih vsebinskih pripomb prisotni niso 

imeli pa so se strinjali, da so določeni prostori zasnovani nefunkcionalno, ker so preprosto premajhni 

predvsem garderobe in skladišče. Zato so se prisotni strinjali, da je potrebno osnutek na podlagi 

predlogov ustrezno predelati.  

 

Obrazložitev: 

Na podlagi sestanka z društvi in na podlagi obstoječega stanja svet ČS Golovec ugotavlja, da trenutni 

prostorski načrt ne ustreza potrebam društev in prebivalcem iz ČS Golovec. Predvsem je potrebno 

upoštevati, da ima prostor, na katerem se načrtuje izgradnja športnih objektov in večnamenskega 

centra, mnogo večji potencial, kot ga ponuja obstoječi načrt, ki za stanovalce zapira v tem trenutku že 

socializiran prostor. Prostor je lahko več kot samo športni center, lahko je družabni prostor, ki bo 

zasebnim investitorjem omogočil boljšo izkoriščenost objektov,  stanovalcem ČS Golovec pa bo 

zagotovil prireditveni prostor, ki bo ohranil sedaj že socializiran prostor in ga ustrezno nadgradil.  

Svet ČS Golovec podpira napore MOL, da odpre prostor prebivalcem mesta, zato smo prepričani, da 

je vnovičen premislek in vključitev Sveta ČS Golovec v načrtovanje pomemben korak k 

uresničevanju njenih ciljev. Svet ČS zato meni, da bi bilo zavoljo večje funkcionalnosti prostora 

smotrno ustaviti aktivnosti in v sodelovanju z društvi in svetom ČS Golovec pripraviti izboljšan 

načrt, ki ne bo upošteval zgolj potreb in želja zasebnih investitorjev, ampak tudi in predvsem potrebe 

prebivalcev četrtne skupnosti. Verjamemo, da kratkoročno načrt ustreza zasebnim investitorjem, 



 

 

vendar smo prepričani, da mora Mestna občina Ljubljana in njeni pristojni načrtovati dolgoročni 

razvoj mesta tako centra, kot ostalih četrtnih skupnosti. Svet ČS Golovec zastopa interese lokalnega 

prebivalstva in društev, zato je z vizijo dolgoročnega načrtovanja funkcionalnega prostora, ki bo 

zagotovil sinergijo zasebnega in javnega, prisiljen pristojne pozvati k vnovičnem premisleku in 

spremembi obstoječega prostorskega načrta. 

Svet ČS Golovec in predstavniki društev se ne moremo znebiti občutka, da smo bili do sedaj izločeni 

oziroma zelo omejeno vključeni v proces načrtovanja, zato obstoječi načrt v največji meri upošteva  

interese zasebnih investitorjev, medtem ko se puščajo potrebe lokalnega prebivalstva nezadovoljene. 

Glede na to, da gre v veliki meri za zemljo v lasti MOL menimo, da ni ovir, da ne bi ta prvenstveno 

upoštevala javnega interesa in v sodelovanju tako z predstavniki lokalnega prebivalstva, kot z 

zasebnimi investitorji oblikovala dolgoročno rešitev, ki bo zagotovil, da bo ČS Golovec končno 

dobila osrednji družabni in prireditveni prostor, ki ga v tem trenutku nima, kar močno omejuje 

družabno življenje pri nas. S tem v vidu menimo, da se moramo usesti skupaj predstavniki sveta ČS 

Golovec in predstavniki MOL in predstavniki investitorjev in poiskati ustrezno rešitev, ki bo 

zadovoljila vse zainteresirane strani. 

 

SKLEP 7/27 
Svet ČS Golovec na podlagi sklepov sestanka z društvi ugotavlja, da obstoječi prostorski načrt ne 

ustreza, idejna zasnova večnamenskega centra pa le delno ustreza potrebam društev v Četrtni 

skupnosti Golovec. Zato svet ČS Golovec pristojne na MOL poziva, da ustavijo aktivnosti na 

površinah v lasti MOL, ki potekajo na podlagi obstoječih dokumentov, ter da v skladu s potrebami, ki 

so jih na sestanku izpostavila društva priredi idejno zasnovo objekta in upošteva sklepe sestanka. Svet 

ČS Golovec  vnovič poziva pristojne na MOL, da Svet ČS Golovec in njegova delovna telesa 

vključijo v aktivnosti glede večnamenskega centra. 

 

 

SKLEP 10/27: 

Glede na sprejete sklepe Sveta ČS Golovec MOL in izpostavljene pripombe ter sklepe podane in 

sprejete na sestanku društev o večnamenskem centru dne 27.3.2014, Svet ČS Golovec pričakuje: 

 zaustavitev vseh aktivnosti podelitve javno zasebnega partnerstva izgradnje nogometne 

dvorane, ki potekajo na podlagi obstoječih dokumentov in ne upoštevajo sklepov Sveta ČS 

Golovec MOL; 

 izdelavo novih izvedbenih načrtov ter idejnih zasnov športnega centra in objektov, ki bodo 

upoštevale potrebe in predloge lokalnih društev in ČS Golovec ter sprejete sklepe Sveta ČS 

Golovec MOL; 

 Aktivno sodelovanje oziroma vključitev Odbora za izgradnjo večnamenskega centra s strani 

strokovnih služb MOL-a, ki bodo pripravljale dokumente/načrte in vodile nadaljnje 

postopke povezane z večnamenskim centrom. 

 

 

Na podlagi sprejetih sklepov in razgovora z deležniki idejne zasnove, vas prosimo, za ponovno 

srečanje z vami na katerega naj bo povabljen tudi Odbor za izgradnjo večnamenskega centra. 

 

Razgovor predlagamo v mesecu septembru, v terminu, ki vam najbolj odgovarja oziroma vas 

prosimo, če termin predlagate sami. 

 

V pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljam, 

 

Predsednik Sveta 

    Četrtne skupnosti Golovec 

   Aleš Dakić 

 

 

Priloga: 

- zapisnik sestanka z deležniki idejne zasnove 

 



 

 

Poslano/vročiti: 

- naslovniku, 

- MOL, MU, Služba za lokalno samoupravo, Ambrožev trg 7, Ljubljana. 

- MOL, MU, Oddelek za šport, Staničeva 41, Ljubljana 

- zbirka dokumentarnega gradiva 

 

 

 

 


