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Zadeva: Omejevanje uporabe športnih površin ŠD Trnovo  
  

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL pisna svetniška vprašanja in prosimo za pisna pojasnila.  

 

Športno društvo Trnovo je letos marca praznovalo 113. obletnico ustanovitve Sokolskega društva 

Ljubljana. Leta 1940 je bil tudi z prostovoljnim delom članov zgrajen obstoječi telovadni dom. Po 

vojni je bil objekt nacionaliziran, z njim je upravljal Partizan Slovenije. Po osamosvojitvi Slovenije je 

postala njegova lastnica Športna unija Slovenija, ki je leta 2018 z darilno pogodbo predala zgradbo in 

zemljišča Športnemu društvu Trnovo. Ves čas delovanja je njihova dejavnost posvečena splošni 

telesni vzgoji članov in usmerjanju v zdrav način življenja in zdrav športni duh. Društvo je živelo in 

se razvijalo s prebivalkami in prebivalci Trnovega.  

 

S spretnim manevrom predvidene obnove pa se je zgodilo, da se je premoženje znašlo v zasebni lasti 

podjetja Trnovček d.o.o., za ta namen ustanovljene družbe za investicije in razvoj. Leta 2019 je ŠD 

Trnovo podjetju Trnovček podelilo stavbno pravico na zemljišču za 99 let, in sicer neodplačno. 

Podjetje Trnovček je v lasti 11 članov društva in le 24,5-% lasti ŠD Trnovo. Stavbno pravico so 

podelil samemu sebi; in ker imajo lastniki podjetja večino v izvršnem in nadzornem odboru društva, 

imajo tudi večinski glas odločanja. Takšna privatizacija zemljišč v javni rabi z neodplačnim 

prenosom stavbne pravice je z našega stališča sporna. 

 

Vodstvo Športnega društva Trnovo je že lansko jesen igrišče zaprlo z ograjo, zagradilo dostope do 

njega ter odstranilo vsa otroška igrala in zasulo peskovnik. Ob tem so posekali tudi več zdravih 

starejših dreves, ki so v kratkem času nenadomestljiva. Tako je vodstvo društva prebivalkam in 

prebivalcem onemogočilo obiskovanje športnorekreativnih površin ter po dobrih 80 letih 

onemogočilo uporabo igrišč in parka. V ŠD Trnovo svojo odločitev pojasnjujejo z argumenti 

vandalizma, poškodb otrok na igralih in zaščitnih protikoronskih ukrepov. Neuradno naj bi se na 

zemljiščih načrtovala gradnja teniških igrišč in podzemne garaže.  

 

Trnovčani in Trnovčanke so se združili in povezali v civilno iniciativo Vrnite nam igrišče na 

Partizanu – Trnovo. Borijo se za zaščito skupnih javnih površin, ki se ne bi smele ograjevati. 

Prepričani so, da gre za skupni javni prostor. Menijo, da je bilo igrišče na Partizanu srce njihove 

soseske in da so pristojni čas epidemije izkoristili za njegovo zaprtje. Sporočajo, da ne bodo 

dopustili, da jim na tak način vzamejo skupno javno dobro v Trnovem. Zaradi njihovega delovanja je 

ŠD Trnovo pred kratkim ponovno omogočilo uporabo zunanjih športnih površin; vendar je bila škoda 

z odstranitvijo igral in peskovnika ter rušitvijo dreves že narejena. Prebivalce in prebivalke 

upravičeno skrbijo tudi nadaljnji načrti za gradnjo na površinah, ki so bile do sedaj v brezplačni javni 

rabi; po pozidavi pa bodo športni objekti najverjetneje dostopni le članom društva in proti plačilu.  

 

V Svetniškem klubu Levica nas zanima, kakšno vlogo je odigrala Športna unija Slovenije in njen 

predsednik Dejan Crnek, podžupan MOL, v postopku privatizacije zemljišč društva in v postopku 



 

 

njihovega zaprtja za prebivalke in prebivalce. Kot povezovalka športnih društev in izvajalka športne 

dejavnosti je Športna unija Slovenije tudi lastnica in imetnica pravice uporabe na številnih športnih 

objektih v MOL. Kakšno je njeno mnenje glede tovrstnega lastninjenja športnih objektov? Ali tudi 

Športna unija Slovenije ograjuje in omejuje uporabo svojih športnih objektov?  

 

Ali so kateri od objektov ŠD Trnovo umeščeni med športne objekte občinskega pomena? Se na njih 

izvajajo športne aktivnosti, ki jih sofinancira MOL? V kakšni meri so objekti pomembni za delovanje 

in razvoj športa v MOL?  

 

Kakšno je stališče MOL glede omejevanja zunanjih površin igrišča uporabnikom? Ali je MOL 

oziroma Četrtna skupnost Trnovo opravila razgovor z lastniki glede nadaljnje uporabe igrišč?  

 

Kakšne spremembe so predvidene v predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta glede 

širitve oz. umeščanja novih objektov v prostor in gradnje garažne hiše? Ali MOL soglaša z 

napovedano gradnjo teniških igrišč, ki bodo dostopna le pod pogojem plačila, na javnih površinah, ki 

so bile do sedaj brezplačno na voljo vsem prebivalkam in prebivalcem?  

 

Ali MOL sofinancira programe športa ŠD Trnovo in katere ter v kakšni višini (zadnja 3 leta) oz. ali 

sofinancira njihove programe/projekte športa preko Športne zveze Ljubljana?  

 

 

Tovariški pozdrav,  

Milan Jakopovič,  

vodja Svetniškega kluba Levica 

 

 

 

 


