
 

DOGOVORILI SMO SE ZA DIALOG, DOBILI PA ULTIMAT 

 

Ne vidimo racionalnega temelja, da z iniciativo izvajamo komunikacijo, ki kljub začetim sestankom 

pri ljubljanskem županu samo ponavlja svoj način delovanja in diskreditacije, sedaj še z ultimatom 

za ŠD Trnovo. 

 

Vodstvu Športnega društva Trnovo je bil 4. 6. 2021 naslovljen javni poziv, v katerem civilna iniciativa 

zahteva odprtje parka, postavitev igral itd. 

V javnem pozivu zahtevajo, da se zahteve uresničimo nemudoma sicer, kot so zapisali v pozivu: “V 

nasprotnem primeru bomo žal morali izkoristiti vse legalne in legitimne mehanizme, uveljavljati 

osebno odgovornost vpletenih deležnikov ter stopnjevati svoje aktivnosti, vključno s sprožitvijo še 

dodatnih inšpekcijskih in drugih postopkov.” 

V nadaljevanju podajamo dejstva, ki smo jih zapisali tudi v zahtevkih za popravek člankov, objavljenih 

v Dnevniku, in na Nova24tv (objavljeni tudi na naši spletni strani) in se nanašajo tudi na vse trditve 

civilne iniciative. 

Na nedavnem sestanku pri ljubljanskem županu, ki je bil sklican na pobudo civilne iniciative, smo tudi 

neposredno pojasnili dejstva. Na sestanku smo se strinjali s  predlogom ljubljanskega Župana, da se 

pogovori nadaljujejo! Zato smo še toliko bolj neprijetno presenečeni nad izrečenimi ultimati in 

grožnjami, s katerimi nadaljujejo prakso objavljanja neresnic in osebnih diskreditacij vodstva in 

aktivnih članov ŠD Trnovo. 

Na osnovi teh dejstev res ne vidimo racionalnega temelja, da z iniciativo nadaljujemo komunikacijo, 

saj, kljub dogovoru na sestanku pri ljubljanskem županu,  samo ponavlja svoj način delovanja in 

diskreditacije, sedaj še z ultimatom. 

Dodajamo širši pregled dejstev iz katerih je več kot očitno, da interesi iniciative počivajo kje drugje, ne 

pa pri skrbi za “trnovčane” na katere se vedno sklicujejo. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Športno društvo Trnovo z več kot stoletno tradicijo se v zadnjem mesecu sooča z očitki o zaprtju parka, 

“privatizacijah društva”, ki prihajajo s strani samooklicane civilne iniciative. 

Nobeden od očitkov nima nobene realne podlage in ne drži, zato nam tudi niso znani interesi civilne 

iniciative kot takšne ali interesov, ki stojijo za njo. 

 

Zakaj smo zaprli in odprli zunanje igrišče? Zunanje igrišče na ŠD Trnovo smo pred časom zaradi 

epidemioloških razmer zaprli in tudi ponovno odprli. Uporabnikom organizirane vadbe je dostopno 

stalno v času vadbe. Zunanje površine so ODPRTE od ponedeljka do petka med 12. in 19. uro, v soboto, 

med 11. in 15. uro. Ograjo smo postavili zaradi neprimernih ravnanj in vandalizma nekaterih 

obiskovalcev v preteklosti. Čedalje večji obisk družin z otroki dokazuje pravilnost odločitve o ograditvi 

in vzpostavitvi reda v parku. 

 

Zakaj smo odstranili dotrajana igrala? Po analizi stanja dotrajane otroške športne opreme v parku ŠD 

Trnovo je bilo ugotovljeno, da pri uporabi predstavljajo tveganje za varnost otrok. Igrala niso ustrezala 



osnovnim varnostnim standardom SIST EN 1176, SIST EN 1177. Zato je strokovni svet društva predlagal 

sanacijo in iskanja možnosti financiranja za nabavo novih igral. Društvo sredstev za nakup novih igral 

žal nima. Enako je bilo z “votlimi” drevesi, ki smo jih bili primorani podreti in tako zagotoviti varnost v 

parku. 

 

Kaj narediti z zelo dotrajanim objektom? Objekt oz. telovadnico upravlja društvo, ki sredstev za nujno 

celovito obnovo nima. ŠD Trnovo tudi ne prejema nobenih javnih sredstev, financira se izključno z 

vadninami in trženjem športnih površin. Vodstvo ŠD Trnovo je pred leti pozvalo člane, da s prispevki 

skozi novo družbo Trnovček prispevajo manjkajoča sredstva za izdelavo dokumentacije, ki bi bila 

osnova za ustrezno spremembo obstoječega OPPN iz leta 2010 in pridobitev zunanjega investitorja 

obnove in nadgradnje objekta. 

 

Člani, ki so prispevali sredstva, niso investitorji v projekt obnove. Kot je znano, dosedanji OPPN zahteva 

izgradnjo podzemne garaže z najmanj 500 parkirnimi mesti, za kar pa je bilo nemogoče najti 

investitorja v enajstih letih, zato se bo zaradi stališča MOL-a, da brez znanega investitorja ne bo 

spremenilo obstoječega OPPN, od načrtov za nujno obnovo odstopilo. Posledično se je tudi pristopilo 

k zmanjšanju osnovnega kapitala družbe Trnovček z vračanjem vloženih sredstev za pripravo 

dokumentacije. 

 

Kako se sploh društvo financira, pripravlja raznolik program športne vadbe in zagotavlja osnovno 

vzdrževanje objektov? Zgovoren je podatek, da je društvo zaradi več kot polletnega nedelovanja zaradi 

koronapandemije v letu 2020 na TR-ju ustvarilo za 22.000 EUR primanjkljaja (konec leta 2019 je bil 

ustvarjen presežek v višini 8.000 EUR), kar je pomenilo, da je ostalo za slabe tri mesece sredstev za 

pokrivanje obratovalnih stroškov 

 

Na poziv IO društva se je pokazala solidarnost tistih članov, ki želijo, da društvo še naprej deluje. Tako 

smo zbrali - z doplačilom članarin in donacij ter daril dovolj sredstev, da pokrijemo obratovalne stroške 

za sezono 2020/21, ki se zaključi 31. 08. 2021. Društvo, ki deluje na prostovoljni bazi zaradi izpada 

prihodkov iz vadb in vzdrževanja objektov, ni bilo deležno pomoči z države niti z lokalne skupnosti, 

tudi ne prejema nobenih javnih prihodkov. Podatki so bili predstavljeni na zadnjem občnem zboru. 

 

Zakaj je prišlo do gneče pred začetkom občnega zbora ŠD Trnovo 25. aprila? Navajanje CI in določenih 

občanov ima tudi drugo plat resnice – namreč le nekaj dni pred občnim zborom je samo en občan 

vplačal za dvesto evrov članarin za “nove člane”. Izvršni odbor je na podlagi sklepa ob sklicu ugotovil 

število aktivnih članov, ki lahko sodelujejo na občnem zboru, kar je praksa in je bilo potrebno tudi 

zaradi epidemioloških razmer pri zagotavljanju ustreznega prostora. Določeni posamezniki so se tudi 

poniževalno vedli pred samim občnim zborom.  

 

Interes teh posameznikov, ki so se ob sklicu občnega zbora želeli na veliko včlanjevati, se je pokazal v 

zapisih na družbenih omrežjih. Nimajo namreč nobene stične točke z dejavnosti društva in športne 

vadbe in so v javnosti nekateri znani kot aktivisti političnih strank. Predsednik društva je bil za 

zagotovitev reda primoran poklicati policiste PP Vič, ki pa nepravilnosti v samem prostoru, kjer se je 

izvajal občni zbor, ni ugotovila. 

 



Očitki o preprodaji dela zemljišč na južni strani, ki jih navajajo, so navadno zavajanje! Odgovornost  

nosi prejšnje vodstvo, saj je zaradi visokega dolga društva, ki ga je naredilo, prišlo do unovčenja 

hipoteke! Tako je zemljišče pristalo v rokah fizičnih oseb.  

Prav tako očitki, da smo pripravljeni iti tako daleč, da za potrebe lastnih doseženih ciljev želimo izseliti 

družino, ki živi na tej zemlji že 50 let je neresnica v vseh pogledih. Družina ni lastnica nepremičnine, 

niti zadnja leta več ne plačuje najemnine, izdaja se za socialni problem, medtem ko nekaj kilometrov 

vstran poseduje bivalno nepremičnino. 

Navajanje družb v medijih, katerih so lastniki ali solastniki člani sedanjega upravnega odbora ŠD 

Trnovo in namigovanje, da so povezane s ŠD Trnovo, je enostavno zavajanje javnosti in vključevanje 

imen ter družb je cilj prikazati delovanje ŠD Trnovo kot sporno brez vsake osnove, ki bi potrjevale 

zapisane trditve. 

Nekaj medijev je enostavno povzelo “resnico” civilne iniciative, ki se bori za odprtje parka, ki je odprt 

in v katerem je vzpostavljen red, kar priča čedalje večje število obiskovalcev, predvsem družin z otroki. 

Civilna iniciativa se bori proti “privatizaciji”, čeprav gre za pridobivanje sredstev za nujno prenovo 

objekta, glede na to, da javnih sredstev za to ni, sami pa jih nismo sposobni zbrati.  

V Športnem društvu Trnovo želimo samo še naprej delati na športu za vse, kot dober gospodar skrbeti 

in iskati rešitve za vzdrževanje objektov. Z aktivnostjo članov s plačano članarino in še več tistih, ki 

redno vadijo in se udeležujejo naših vadbenih programov, želimo samo izvajati svoje športno 

poslanstvo in nismo vajeni političnih bojev na športnih terenih.  

Ob tem je alternativa lahko le zaprtje objekta in parka. Mogoče pa je to pravi interes civilne iniciative. 

Nekaj podobnih primerov smo v Ljubljani že imeli.  

 

      Vodstvo ŠD Trnovo 

 

Ljubljana, 08.06.2021 

 

 


