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JAVNI POZIV VODSTVU ŠPORTNEGA DRUŠTVA TRNOVO 

 

Spoštovani, 

S tem pozivom se obračamo na vodstvo društva v imenu civilne iniciative Trnovski partizani, 
v katero se iz dneva v dan vključuje vse več upravičeno zaskrbljenih občanov, predvsem 
prebivalcev mestne četrti Trnovo, skupaj z dolgoletnimi in tudi novimi člani društva, ki smo 
množično podpisovali podporo za torkov sprejem pri županu Zoranu Jankoviču in se 
zavzemamo za ohranitev javnega dostopa do Športnega parka Trnovo. Seznam podpisnikov 
je na naslovu http://partizan.abm.si/521-podpisnikov.pdf. 

Že do sedaj smo tako mi kot številni drugi deležniki večkrat in na razne načine tudi javno 
izrazili zaskrbljenost zaradi netransparentnih ter za društvo škodljivih postopkov in odločitev 
funkcionarjev športnega društva. S tem se zemljišče Športnega parka Trnovo, ki je v lasti 
društva z dolgoletno sokolsko tradicijo in močno vpetostjo v lokalno okolje, očitno postopno 
privatizira in zapira, kot izgovor za zapiranje pa se zlorablja epidemiološke ukrepe.  V 
nasprotju s stališči in interesi mnogih članov ŠD Trnovo se neupravičeno in neutemeljeno  

omejuje dostop do tega (do nedavno vedno javnega) prostora za športno in rekreativno 
vadbo ter druženje športne in širše lokalne javnosti.  

Ob nedopustnih posegih, poseku nekaterih dreves v tej vsem ljubi zeleni oazi blizu mestnega 
središča in odstranitvi (domnevno dotrajanih in kar naenkrat nefunkcionalnih oz. nevarnih) 
igral (javnosti npr. tudi niste obvestili, kako in kdaj oziroma če sploh nameravate odstranjena 
igrala nadomestiti z novimi) ste med drugim, tudi v nasprotju z veljavnimi predpisi, 
prostorskimi akti - občinskim podrobnim prostorskim načrtom - OPPN (Ur. l. RS, št. 57/2010), 
do tedaj prost glavni vhod v Športni park Trnovo povsem zaprli za obiskovalce. 

Po več kot 6-mesečnemu zaprtju zunanjih in igralnih površin ŠD Trnovo (razen, kot kaže, za 
nekatere privilegirane člane društva), ste sicer sredi maja pod pritiski objavili, da bo zaradi 
boljše epidemiološke slike dostop do zunanjih igrišč odprt med tednom od 12h-21h ter ob 
sobotah od 11-15h, kar pozdravljamo. Ker pa je to delno odprtje omejeno na čas obratovanja 
gostinskega lokala, se ne moremo izogniti vtisu, da so zadevno odprtje v prvi vrsti narekovali 
lukrativni interesi nekaterih vodilnih v društvu, ki so hkrati tudi družbeniki pred časom 
ustanovljene družbe Trnovček d.o.o. Pri pojasnilih glede urnika odprtja se precej pavšalno 
sklicujete na vandalizem, ki pa ga po naših izkušnjah in vedenju, prikazujete najmanj 
pretirano ter dejansko ne predstavlja nevarnosti v jutranjih in dopoldanskih urah med 



tednom kot tudi ne podnevi med vikendi (torej takrat, ko imajo ljudje dejansko čas za 
rekreacijo in obisk zelenih površin, je dostop prebivalcem še vedno onemogočen). 

Zato od vas, kot odgovornih, pričakujemo, da nemudoma odprete in primerno podaljšate 
prost dostop do športnega parka 

športni in lokalni javnosti, invalidom, mladini in otrokom, tako ob delovnikih kot tudi prostih 
dneh najmanj od 6h - 22h. Prihaja poletje, ki se ga po dolgem času omejitvenih ukrepov vsi 
že močno veselimo, dnevi so daljši, in ni nobenih utemeljenih razlogov, da igrišča ne bi bila 
odprta že za jutranjo vadbo in vsaj do teme, ker bo čez dan dostikrat tudi prevroče, tako kot 
so že od nekdaj bila. 

Vaše ustrezno ukrepanje pričakujemo nemudoma in hkrati od vseh odgovornih pričakujemo, 
tudi da nehajo rušiti ugled društva ter sprejmejo vse potrebne odločitve in izvedejo nujne 
aktivnosti, da bo dostop do skupnega športnega parka (katerega ste pred časom tudi sami 
označevali kot »javni prostor za sprostitev v prostem času«) za širšo javnost 
nediskriminatorno sproščen, najkasneje v treh dneh od prejema tega poziva. To pomeni 
odstranitev ograje na zahodni strani in (za otroke nevarnih!) vrtljivih vrat na vzhodni strani. 

V okviru prostega dostopa pričakujemo tudi, da boste začeli sprejemati prijave za 
organizacijo rojstnih dni (kot se še vedno reklamirajo na spletni strani društva) kakor tudi 
prijave za organizacijo že tradicionalnih zaključnih šolskih (in vrtčevskih) piknikov. 

Poleg odprtja športnega parka, pa pričakujemo tudi postavitev igral (gugalnice, plezala, 
vrtiljak, tobogan) in peskovnika ter zasaditev dreves do konca tega meseca, 

pri čemer smo pripravljeni tudi pomagati po svojih močeh. 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.  

Glede na torkov sestanek pri županu Zoranu Jankoviću predlagamo, da vodstvo Športnega 
društva Trnovo že v naslednjem tednu skliče sestanek na katerem bi se pogovorili o nadaljnji 
usodi športnega parka Trnovo in o morebitnem sodelovanju z Mestno občino Ljubljana. 
Prosimo, da nas o sklicu sestanka obvestite najkasneje do torka, na naš e-mail naslov. 

 

          Trnovski partizani 
        trnovski.partizani@gmail.com 
        (521 podpisnikov) 
 

V vednost:  

- izvršni odbor Športnega društva Trnovo 
- nadzorni odbor Športnega društva Trnovo 
- častno razsodišče Športnega društva Trnovo 
- Trnovček d.o.o. (Ulica Franca Nebca 15, Ljubljana) 
- Četrtna skupnost Trnovo (Devinska ulica 1, Ljubljana) 
- člani Športnega društva Trnovo 
- javnost in mediji 


