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Namen dokumenta 
 
Dokument podaja argumente, ki so vodili do Idejne rešitve središča Dragomer. 
Prikazana so vodila, ki jih je na začetku svojega dela določila delovna skupina, delovni sklepi, ki 
so nastali med samim delom ter povzetek komentarjev javnosti, zbranih argumentov za in proti 
posamezni varianti rešitve ter končni predlog delovne skupine. 



 

VODILA 
 

1) 

Zavedamo se, da se središče Dragomera razvija skupaj s celotnim Dragomerom in da so krajani 
veliko naredili v preteklosti s svojim delom in lastnim finančnim prispevkom. To, kar želimo z 
idejno rešitvijo narediti, je nadaljevati razvoj tega kraja. 
 

2) 

Želimo, da postane središče Dragomera kraj srečevanja, druženja in udejstvovanja vseh 
krajanov, zato smo poskušali najti ravnovesje med športnimi dejavnostmi, kulturnimi 
dejavnostmi in površinami za druženje. V mislih smo imeli tako športnike, nešportnike, stare, 
malo manj stare, mlade in otroke. 
 

3) 

Kot ključni del, ki je po našem mnenju manjkal središču Dragomera, je ozelenjen park s 
klopcami za posedanje, fontano, senčko za poletne mesece in igrali za otroke. Kot idealna 
lokacija za tak park, ki bi bila med športnim delom, kulturnim delom, lokalom (Toskano) in 
parkirišči, je lokacija, kjer je trenutno 3. teniško igrišče. 
 

4) 

Kot nadomestilo za izgubljeno teniško igrišče predlagamo pokrivanje preostalih dveh igrišč, s 
čimer bi se pridobilo za igro zimske mesece. V daljši časovni perspektivi predlagamo, da se po 
odkupu zemljišč na zahodu izgradi še tretje igrišče neposredno ob obstoječih dveh igriščih, s 
čimer bi nastala možnost zimskega pokrivanje vseh treh igrišč. 
 

5) 

Prostor na zahodu se rezervira za razvoj športnega dela parka v bolj oddaljeni prihodnosti. 
Mercatorjeva parcela se odkupi in uredi za parkiranje. 
Območje ob vhodu v Dragomer naj se uredi na stroške potencialnega investitorja, kar pa je 
izvedljivo le, če je dovoljena gradnja za investitorja finančno smiselna, zaradi česar je v idejni 
rešitvi na tem delu predviden poslovno-trgovsko-gostinsko-stanovanjski objekt. 
 

  



DELOVNI SKLEPI delovne skupine 
 

1) 

SKLEP: Rušenje objekta N ostane, kot je, z namenom ureditve vhoda (varnost in pretočnost). 
SKLEP: Parkirišča, kot je. Na parceli N so parkirišča plačljiva. Med cestama dolgoročno, lastništvo 
ni definirano. 
SKLEP: Osrednji park, kot je.  
SKLEP: Kolopark, kot je. 
 

2) 

SKLEP: Asfaltna ploščad, kot je. Dodatno naj se ogradi z bando in z možnostjo drsališča. Izvedba 
2017. 
SKLEP: Kolopark ostane. Izvedba 2017. 
SKLEP: Teniška igrišča, kot je. Na enem teniškem igrišču se zamenja z večnamensko podlago.  
Termine odstranjenega tretjega igrišča se rešuje s pokrivanjem preostalih dveh igrišč v zimskem 
času. 
SKLEP: Večnamenska dvorana s stezami za balinanje ostane, kot je. Brunarica se preseli. 
SKLEP: Toskana ostane, kot je, to je namenjena športu. Opozorilo: premajhne garderobe. 
 

3) 

SKLEP: V Domu krajanov v Dragomeru se vzpostavi Center kulture in izobraževanja s knjižnico, 
kot je v varianti 5, ki vključuje nadzidavo mansarde. 
 

4) 

SKLEP: Ob odpiranju Snežaka je potrebno zagotoviti, da vrtca ne poplavi. 
SKLEP: Park centralni ostane, argument, ker je to središče vseh krajanov. 
SKLEP: Zahodna zelenica samo zelenica, komentar, da se kasneje podrobno določi. 
SKLEP: Ograje med športnimi in stanovanjskimi objekti. 
SKLEP: Mala trikotna ploščad gre stran. Vsebina gre na veliko ploščad. Fitnes na prostem gre na 
to mesto. 
 

  



KOMENTARJI, ARGUMENTI in PREDLOGI REŠITEV 
 
 

Vhod v Dragomer: 
Javnost, komentarji: 

rušenje objekta N je OK (OS OLD, delavnica Miza 3), ne tratiti denarja za rušenje objekta 
N (delavnica Miza 2), odkup objekta N stroškovno ni izvedljiv (ŠD Dragomer) 

DS, argumenti: 
varnost in pretočnost prometne ureditve na vhodu v Dragomer je absolutna prioriteta 
na tem območju, ki je bila v preteklosti že potrjena tudi na OS, zato naj se predlagana 
rešitev ohrani 

DS, predlog rešitve: 
kot do sedaj (dogovor z lastniki za odkup objekta, rušitev objekta, razširitev uvoza in 
ureditev parkirišča na spodnji strani ceste) 

 

Parkirišča: 
Javnost, komentarji: 

ne na Zrimškovi parceli (DNOV), ne v središču športnega parka (delavnica Miza 2), 
premik na območje IC med obe cesti (delavnica Miza 1 in Miza 2), strošek ureditve na 
parceli M ni realno ocenjen (ŠD Dragomer) 

DS, argumenti: 
ureditev parkirišč v središču naselja Dragomer je absolutno potrebna, po naši oceni 
predlagana rešitev zadostuje trenutnim potrebam, za občasne večje prireditve pa naj se 
aktivira parkirišča ob regionalni cesti 

DS, predlog rešitve: 
kot do sedaj: 
o Lokacija #1: parkirišča v središču ŠP (ureditev v letu 2017) 
o Lokacija #2: parkirišča na parceli M (ureditev v letu 2017) 
o Lokacija #3: parkirišča na parceli M (ureditev v letu 2018) 
o Lokacija #4: parkirišča med obema cestama (ureditev po letu 2020) 

 
 
  



 

Park, osrednji: 
Javnost, komentarji: 

naj ostane tenis igrišče (ŠD DL), naj bo čim večji (delavnica Miza 1 in Miza 2), naj ima 
tudi otroška igrišča (lokalna društva), park naj se poveča (tako kot je vrisano na sliki), 
naj bo park čim večji, naj bo odprt prostor, ki naj bo namenjen tudi nešportnikom, naj 
ima klopce in potke, zaprt prostor v središču parka z drevesi in igrali bi bil odlično mesto 
za mladino in »kajenje« (vprašanje čistoče), športni park ne potrebuje takega prostora 
(parka) 

DS, argumenti: 
park ni park v klasičnem pomenu besede, ampak ga razumemo kot središče za javno 
srečevanje občanov vseh generacij, tako športnikov kot vseh ostalih (kulturniki, 
umetniki, …), v parku bodo klopi, otroška igrala, poti in drevesa 

DS, predlog rešitve: 
kot do sedaj (načrt v letu 2017, izvedba v letu 2017/2018) 

 

Dom Krajanov 
Javnost, komentarji: 

Trenutni občinski prostori bi morali biti dostopni občanom (soba za upokojence je 
premalo zasedena), preurediti v prostore za druženje, čitalnico, preveriti možnost 
predelave manjših prostorov v večje prostore. 

DS, argumenti: 
Dom Krajanov naj ohrani svojo zgodovinsko vlogo ter primarni namen in vsebino: 
(p)ostane naj center srečevanja krajanov naselja Dragomer. Hkrati naj ostane tudi v 
funkciji Gasilskega doma. 

DS, predlog rešitve: 
Dom Krajanov bo po preselitvi OU v stavbo na Logu, postal občinski center družbenih 
dejavnosti na področju kulture in izobraževanja odraslih. V njem bo 6 prostorov za 
družbene dejavnosti (kultura, izobraževanje odraslih, večnamenski prostor s knjižnico in 
čitalnico na prostem). Podrobni načrt revitalizacije Doma Krajanov bo pripravljen na 
osnovi osnutka, ki ga je oblikovala DS Dragomer. 

 

Kolopark, otroški: 
Javnost, komentarji: 

Ni bilo komentarjev 
DS, argumenti: 

- 
DS, predlog rešitve: 

kot do sedaj (načrt in izvedba v letu 2017) 
 
  



 

TC Toscana 
Javnost, komentarji: 

V njej naj se v zgornjih nadstropjih uredi društvene prostore … v prostorih TC Toscanne 
naj bo občinska uprava (spodaj bi lahko bil gostinski lokal, zgoraj bi se pregradile stene 
za pisarne). 

DS, argumenti: 
Prednostno se ohrani trenutna namembnost (šport), v primeru razpoložljivih kapacitet 
pa naj se v objektu razvijajo tudi druge dejavnosti. Ko bo objekt postal last OLD in s tem 
javni športni objekt, bo prednostno namenjen občanom in ne posameznim športnim 
društvom. 

DS, predlog rešitve: 
Kot do sedaj 

 

Teniška igrišča 
Javnost, komentarji: 

Pri teniških igriščih pa je bilo kar precej razprave. Predstavniki športnih društev bi radi 
ohranili stanje takšno kot je, oziroma, da se zgradi tretje igrišče na zahodu za 
obstoječima dvema. Mnenja krajank in krajanov so različna. Večina jih je mnenja, da sta 
dva igrišča dovolj in da se igrišče med vrtcem in Domom krajanov uredi kot park. Na 
delavnici je padel tudi predlog, da se na tem mestu zgradi večnamenska dvorana. 

DS, argumenti: 
Glej vodila. 

DS, predlog rešitve: 
V športnem parku ostaneta na istem mestu dva igrišča. Na teniškem igrišču med vrtcem 
in Domom krajanov se uredi park z otroškim igriščem. Na ostalih dveh igriščih se v 
zimskem času postavi šotor. S tem se pridobi več igralnih ur kot trenutno s tremi 
zunanjimi igrišči. Tretje zunanje igrišče proti zahodu pa se izgradi kasneje ko bodo 
pogoji za gradnjo ugodnejši. 
Upoštevati pripombe občana Jožeta Remca (zamenjava ene od površin) 

 

Fitnes na prostem 
Javnost, komentarji: 

Tudi na to športno površino skoraj ni bilo razprave, ne po e-pošti, ne na delavnici. 
Smatra se, da večina krajanov odobrava umestitev takšne rekreativne površine v 
športni park. 

DS, argumenti: 
- 

DS, predlog rešitve: 
ostane na predlagani lokaciji (upoštevati pripombe občanke Erne kos Grabnar) 

 
  



 

Asfaltna ploščad 
Javnost, komentarji: 

Ni bilo posebnih pripomb na sedanjo lokacijo … večina krajanov je mnenja, da je za kraj 
potrebna, saj se v prostem času na njej rekreira veliko krajanov, predvsem mladine … 
lokacija naj ostane kjer je … v zimskem času se jo lahko izkoristi kot drsališče 

DS, argumenti: 
- 

DS, predlog rešitve: 
ostane na isti lokaciji, s tem da se jo uredi in opravi potrebna vzdrževalna dela 
(upoštevati pripombe občanke Erne kos Grabnar in občana Jožeta Remca) 

 

Balinišče 
Javnost, komentarji: 

Pri balinišču je bilo s strani krajank in krajanov največ razprave in predlogov. Eden od 
predlogov je bil, da ostane tako kot je, drugič da se igralne steze poravnajo in 
pomaknejo proti cesti, tretjič da bi pokrivanje balinišča kazilo izgled na središče kraja. 
Bil je tudi predlog, da se ga premakne na Zrimškovo parcelo. Eden od predlogov je tudi 
bil, da se ga pokrije in poravna s streho Doma krajanov itd. 

DS, argumenti: 
Balinanje se deli na rekreativno in športno balinanje. Športno balinanje ima svoja 
pravila, ki jih ureja mednarodni tehnični pravilnik. V to so vključene tudi igralne steze. 
Za športno igranje so potrebne minimalno 4 igralne steze. Športno balinanje ima danes 
tako kot atletika ali plavanje več disciplin. Balinanje jih ima devet in vse se odigrajo na 
eni prvenstveni  tekmi. V Sloveniji je trenutno cca 200 klubov in BŠD Dragomer je eden 
od njih. Najvišja državna liga je SUPER liga, ki šteje 8 klubov. Tudi BŠD Dragomer je bil 
eno sezono član te najvišje lige. Žal so marali igralci Dragomera vse tekme odigrati v 
balinarski dvorani v Ljubljani, ker se ta liga igra samo v dvoranah. Balinišče v Dragomeru 
pa ima tudi svojo zgodovinsko pomembnost. Dve igralni stezi ob Domu krajanov sta bili 
prva športna površina v Dragomeru. Z izgradnjo balinarske dvorane bi balinanje postalo 
zelo zanimivo mladini, ki bi se začela ukvarjati s tem lepim športom. To je dokazano, da 
kjer je v kraju možnost balinanja v zimskem času, je zelo prisotna mladina. 

DS, predlog rešitve: 
Obstoječe odprto balinišče bo nadomestil več-namenski pokrit objekt, ki bo združeval 
več namembnosti (šport = balinišče, lokalna tržnica, kulturne prireditve, …). Lokacijsko 
se objekt poravna z Domom krajanov in se ga ogradi večinoma s steklom in pokrije v isti 
višini z Domom krajanov. Ograda okoli 4 igralnih stez (10 x 10 cm) je montažna, 
montaža ali demontaža ograde se lahko opravi v 10 minutah. S tem se dvorana lahko 
koristi tudi za druge prireditve. Objekt se lahko gradi po fazah. Trenutni pomožni leseni 
objekt se umakne na drugo lokacijo (kjer bo potreba po tem). 

 
  



 

Otroška igrišča 
Javnost, komentarji: 

Vrtec je na poplavnem območju, če se struga Snežaka odpre … otroško igrišče (ker je 
tisto v vrtcu popoldan zaprto) - igrišče za otroke v kraju manjka in je zelo potrebno  
večkrat izraženo … urediti možnost dostopa do vrtca z avtomobilom (s parcele M) 

DS, argumenti: 
Otroško igrišče v vrtcu mora biti zaradi varnosti in standardov na področju varstva 
predšolskih otrok po zaprtju vrtca zaklenjeno … zaradi večkrat izražene potrebe po 
javno dostopnih igralnih površinah bomo na območje parka umestili tudi otroška 
igrala … dodatno javno dostopno in vseskozi odprto otroško igrišče je tudi Na Grivi (s 
tem je standard na tem področju še višji) 

DS, predlog rešitve: 
Kot do sedaj 

 

Ostalo 
Javnost, komentarji: 

V središču Dragomera naj se planira umestitev knjižnice za nastope (večnamenski 
prostor) in knjižnica na prostem. 
Potrebno umestiti varno pot do šole (ni nujno, da je čez travnike) 
Ograja med stanovanjskimi objekti in športnimi igrišči (zaščita pred hrupom, mivka). 
Dvoranica za prireditve 3040 ljudi. 
Ali tržnico res potrebujemo? ali bo rentabilna? 
Namesto vodnega motiva (komarji) se predvidi bazen. 
Večji kulturni dom z veliko dvorano in odrom med Domom krajanov in vrtcem. 
Nakup prireditvenega šotora in njegovo shranjevanje. 

 
 

 


