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k 2. tocki 20. seje MS MOL 

V okviru stanovanjskega naselja Nove Fuzine potrebujemo primerno velik in vsebinsko kakovosten 

skupnostni center, ki bo pokrival kulturne, socialne, mladinske in ostale skupnostne potrebe tega dela 

Ljubljane. 

Ob izgradnji stanovanjskega 

naselja Nove Fuzine bi moral grad 

Fuzine, ki se nahaja na 

jugovzhodnem robu naselja in 

nekdanje Krajevne skupnosti 

Nove Fuzine, postati osrednji 

kulturni prostor naselja, a se to zal 

ni zgodilo. Dom obcanov Nove 

Fuzine, na danasnjem Preglovem 

trgu 15, pa zaradi razlicnih razlogov tudi nibil realiziran v predvidenih okvirjih (na sliki zgoraj se vidi 

osrednji trg naselja) in je bil v vecjem delu namenjen kot upravno srediSce tedanje krajevne skupnosti 

in kot centralna hiSniSka sluzba naselja. Poleg tega, da je bil dom obcanov zgrajen za druge dejavnosti 

kot jih pa danes potrebuje samo naselje, so ga tudi nekakovostno zgradili in energetska obnova v 

okviru projekta Energetske obnove Ljubljane ne bo dvignila uporabne vrednosti te nekakovostno 

zgrajene stavbe. 

Z rekonstrukcijo in raz5iritvijo doma obcanov v skupnostni center oz. izgradnjo skupnostnega centra 

bi v tern delu Ljubljane dobili primerne in prepotrebne prostore MOL v katere bi lahko umestili: 

razsirjeno in izboljsano obstojeco knjiznico; 

skupnostne prostore za nevladne organizacije in neformalne skupine naselja; 

vse dejavnosti centra za socialno delo, s tern bi lahko MOL prostore v stanovanjskem bloku 

na Preglovem trgu 12, ki so hili misljeni kot zacasna resitev potreb predsolske vzgoje v 

naselju, preuredila v stanovanja in prenesla na Javni stanovanjski sklad MOL; 

mladinski center, s pomocjo katerega bi se mladi lahko se bolj usmerili v svoje ustvarjalne in 

pozitivne aktivnosti; 

vecjo vecnamensko dvorano za potrebe naselja in Cetrtne skupnosti Moste; in 
druzinski center. 
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Poleg pomanjkanja skupnostnih prostorov oz. skupnostnega centra se v Novih Fužinah, kot tudi v 
ostalih starejših ljubljanskih stanovanjskih naseljih, soočamo s pomanjkanjem parkirnih mest. Z 
izgradnjo novega skupnostnega centra bi na Preglovem trgu lahko tako razrešili problematiko 
pomanjkanja parkirnih prostorov in s tem nepravilnega parkiranja. S podzemnimi garažami 
skupnostnega centra, ki bi se lahko tudi raztezale pod platojem Preglovega trga, bi imela izgradnja 
skupnostnega centra tudi pozitivne finančne učinke prek prodaje ter dolgoročnega in kratkoročnega 
oddajanja parkirnih mest. 
 
V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL podajam županu ter pristojnim oddelkom in službam 
Mestne uprave MOL pobudo za rekonstrukcijo in razširitev Doma občanov Nove Fužine v 
Skupnostni center Nove Fužine oz. izgradnjo skupnostnega centra s podzemnimi garažami na 
Preglovem trgu v Novih Fužinah.  
 
Za uspešno uresničitev te pobude v srednjeročnem obdobju sem v vsej svoji kapaciteti na voljo 
županu, mestni upravi in četrtni skupnosti. 
 
Za pisni odgovor in sodelovanje se že v naprej zahvaljujem. 
 
S spoštovanjem, 
 

  Denis Striković 
  mestni svetnik 

 
  
 
 


