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1. Prejeto mnenje, dne 21.5.2022, ob 8:21,  
 
Dr. Hana Šuster Erjavec: 
 
»Menim, da predlagana izhodišča za prenovo in programske vsebine Centra Golding 
ponujajo dobre pogoje za nadgradnjo in širitev družbene dejavnosti v Občini Žalec in 
jih zato podpiram. Podpiram vlaganja v razvoj družbenih dejavnosti, saj le-te 
dvigujejo kakovost bivanja za naše občane. Ker pa ta vlaganja bremenijo občinski 
proračun, jih je treba skrbno pretehtati in jih smiselno kombinirati tudi s tržnimi 
dejavnostmi, seveda s takimi, ki prinašajo čim večje sinergijske učinke. Mladinski 
center, hostel ter razvojna agencija / podjetniški inkubator lahko po mojem 
skupaj prinašajo dobre rezultate, zato se mi zdi začrtana strategija dobra. Tudi stabilen 
najemnik kot je Zavod za zaposlovanje se dobro umešča v predlagano strategijo. Moj 
predlog je, da se na tem prostoru ohrani tudi restavracija in sledi predlagani varianti 1, 
ker gre za tržno dejavnost, ki se bo sama pokrivala in ne bo na bremenu občinskega 
proračuna, poleg tega pa bo imel bodoči najemnik prednost pri vzpostavitvi te 
dejavnosti, saj je tukaj restavracija že bila in so jo ljudje že navajeni, kar bo olajšalo 
trženje te dejavnosti.« 
 
 
 
 

2. Prejeto mnenje, dne 23.5.2022 ob 15:38,  
 

Svetniška skupina SAB Žalec: 
 
»Vsi udeleženci, sodelujoči pri projektu "Center Golding". Kar nekaj idej, načrtov se je 
že pojavilo pri omenjen projektu in bi ob tem radi podali še svoje mnenje, zelo na 
kratko. 
 
Vsekakor je dobrodošlo, da so nastali novi prostori za uporabo, delovanje raznih 
subjektov, vendar menimo, da bi bilo morda potrebno vključiti pri tem tudi civilno 
iniciativo, gospodarstvo, združenje podjetnikov, da povedo svoja videnja, ideje in se 
po vsem povzame najbolj smiselno. Predvsem bi moral biti cilj, da v centru ne 
prevladujejo proračunski uporabniki ampak se iz tega naslova vrši tudi tržna dejavnost 
v smislu, da ne bi proračun utrpel večino stroškov, ki so povezani z delovanjem, 
vzdrževanjem in tudi doprinos k kompleksni turistični ponudbi Žalca. Mišljeno, da se 
ohrani restavracija (pritlični del), prenočišča. S tem so povezani tudi manjši stroški 
vložka, prenove glede na že obstoječe. 
 
Vsekakor upamo na tehten in temeljit premislek, uskladitev in vključitev mnogih 
predlogov, ker je vse povezano s stroški in proračun je vedno omejen.  
 
Upamo, da bodo še kakšna usklajevanja  preden projektanti pričnejo z konkretnim 
izdelovanjem projektov.«  
 
 
 
  



3. Prejeto mnenje, dne 24.5.2022 ob 9:49 
 
Svetniška skupina samostojni svetnikov Žalec (Jan, Jerman, Vodeb): 
 
»Kot smo že na sestanku vodij svetniških skupin in ostalih predstavnikov OŽ povedali, 
se v naši svetniški skupini strinjamo s  predstavljenim predlogom, da v Centru Golding 
dobijo nove prostore MSK Žalec, MC Žalec, RA Savinja . Prav tako se nam zdi dobra 
rešitev, da se v najem  oddajo  prostori za potrebe Zavoda za zaposlovanje. Poslanstvo 
in dejavnosti Razvojne agencije Savinja in MMSK Žalec poznamo in smo prepričani, 
da bodo zaposleni  s selitvijo pridobili primerne delovne pogoje, občani pa ustrezne, 
dostopne storitve. 
 
Nekoliko večja neznanka nam je Mladinski center, ki se je bil v OŽ že nekajkrat 
ustanovljen, (2008,2013) nakar je njihova dejavnost zamrla. Sama se spomnim centra 
iz časov,  ko je bila tudi  Šempetru  »Hiša nasprot sonca« (menim, da v okviru žalskega 
centra), ki naj bi »skrbela« za otroke iz socialno šibkih družin. Center je bil tudi takrat 
sofinanciran iz občinskega proračuna, a so aktivnosti kmalu zamrle, saj so jih, vsaj v 
Šempetru, pestile  številne težave… 
Seveda se pa strinjamo, da je trenutni generaciji mladih potrebno dati priložnost, da se 
izkaže, izkoristi svoje potenciale, a ne nujno v takem obsegu kot je navedeno in 
predstavljeno v gradivu. 
 
Predlagamo, da ohranimo trenutno restavracijo in jo ponudimo najemniku, ki bo nudil 
največ…   
Menimo, da je klubski prostor dovolj za neformalna druženja mladih in različne 
glasbene dogodke. Glede na to, da je bilo omenjeno, da si mladi sploh ne želijo novih, 
modernih prostorov za svoje izraženje, so lepo vabljeni tudi v šempetrsko dvorano 
(imamo tripartitno pogodbo in jo lahko nemoteno uporabljamo), ali v Rimsko nekropolo, 
gotovo pa so še druga primerna okolja v občini in širše, kjer bodi mladi lahko prirejali 
svoje dogodke. Tudi Šempetrani smo bili povabljeni v dvorano II. Slovenskega tabora 
v Žalec, ko smo pogosto izražali potrebo po svoji dvorani, v svojem kraju. 
Glede na to, da je skozi ves predstavitveni tekst nekajkrat omenjeno medgeneracijsko 
sodelovanje, izobraževanje, bi se želeli navezati še na to temo. Kot predsednica PZDU 
Celje dokaj dobro poznam aktivnosti te populacije, a do sedaj še nisem zasledila 
sodelovanja z mladimi iz Mladinskega centra, ki pa si ga upokojenci zelo želimo… V 
mislih imam prenos znanja na temo sodobnih tehnologij (pametni telefon, uporaba 
računalnika, izpolnjevanje raznih E prijav in seveda različne humanitarne dejavnosti). 
  
Mnenja smo tudi, da bi  lahko  prostore  (v  1. nadstropju , sejna soba, ali katerekoli 
druge, ki bodo občasno prosti)  lahko  uporabljala tudi druga društva, ki v svojih okoljih 
nimajo primernih prostorov. 
V Šempetru imamo pevski zbor DU, ki ima sicer prostore v 1. nadstropju KS Šempeter, 
a strme stopnice marsikomu povzročajo prehude težave, da bi lahko sodeloval pri 
vajah.  
Kot smo že nekajkrat omenili, smo navdušeni nad novimi prostori, kamor se bodo selile 
določene institucije in si tako izboljšale pogoje za delovanje v korist vseh občanov. Ko 
pa govorimo o dodatnih prostorih Mladinskega centra in predvsem o varianti 2, ko bi 
restavracijo spremenili v večnamensko dvorano, bi bilo smiselno počakati, da se  skozi 
čas pokaže nujnost te spremembe in predvsem ali se bo številka 151 projektov, zaradi 
boljših pogojev podvojila, skratka pridobila po vseh parametrih.« 



4. Prejeto mnenje, dne 24.5.2022 ob 12:46 
 
Svetniška skupina SD Žalec: 
 
»V svetniški skupini SD Žalec smo izjemno zadovoljni, da so člani projektne skupine 
pripravili osnutek projektne naloge »Center Golding« na katerega lahko podamo ideje 
oz. svoja mnenja.  
 
Po pregledu projektne naloge »Center Golding« v svetniški skupini SD Žalec 
ugotavljamo, da je projektna skupina dodobra upoštevala predhodne želje in potrebe, 
ki se pojavljajo v občini Žalec. Zato imamo v svetniški skupini SD Žalec pozitivno 
mnenje glede umestitve Medobčinske splošne knjižnice Žalec v objekt »Casino«, saj 
bo knjižnica s tem pridobila na prostoru, ki ji trenutno v obstoječih prostorih 
primanjkujejo.  
 
Prav tako pa imamo v svetniški skupini SD Žalec pozitivno mnenje tudi glede umestitve 
Mladinskega centra Žalec, hostla, Razvojne agencije Savinja Žalec in najverjetneje 
tudi Zavoda za zaposlovanje R. Slovenije v objekt »Hotel«. Menimo namreč, da se 
lahko med vsemi uporabniki objekta »Hotel« ustvari dobra medsebojna sinergija in 
uspešno skupno sodelovanje.  
 
Glede uporabe pritličnih prostorov objekta »Hotel«, ali naj bo še vedno restavracija in 
pub, ali pa se naj prostori preoblikujejo v večnamensko dvorano s pubom, pa so tudi v 
svetniški skupini SD Žalec mnenja deljena.  
 
Zato predlagamo, da projektanti pripravijo idejno zasnovo oz. projekt za »Center 
Golding«, v katerem bo prikazan (1.) scenarij 1 – z restavracijo in pubom ter (2.) 
scenarij 2 – z večnamensko dvorano in pubom. Prav tako pa se bo s pripravo idejne 
zasnove oz. projekta videlo, kakšne so možnosti preoblikovanja notranjih prostorov v 
obeh objektih in s tem tudi, ali se bodo lahko upoštevale vse želje in potrebe 
uporabnikov prostorov »Centra Golding«, ki bodo dober temelj za nadaljnja odločanja 
pri realizaciji projekta »Center Golding«.« 
 

5. Prejeto mnenje, dne 24.5.2022 ob 15:06 
 
Svetniška skupina SLS: 
 
»V Svetniški skupini SLS smo prejeli poziv, da podamo pobude na idejno zasnovo 
nove ureditve hotela.  
 
Svoja stališča smo podali že na seji vodij svetniških skupin in še vedno stojimo za njimi. 
Hkrati si ne delamo utvar, da boste naše pobude sprejeli kot ustrezne. 
 
Želeli bi si (kot je bilo javno obljubljeno), da predhodno o vsebinah in željah kaj naj bi 
bilo v novem centru povprašamo občanke in občane z zelo enostavno anketo. Torej 
preden se je sestala delovna skupina in pripravljala osnutke. Prepričani smo, da imajo 
veliko dobrih idej in bi jih bilo zanimivo ovrednotiti in na njih graditi strategijo. 
 



Vsekakor pa v naši svetniški skupini menimo, da je predložen osnutek neambiciozen 
in ne bo novemu centru prinesel nekih večjih dodanih vrednosti. Novo nastajajoči 
center bi se moral  vzdrževati sam in hkrati občini in njenemu proračunu prinašati 
dodano vrednost. 
 
Ambiciozne vsebine bi občini morale prinašati širšo prepoznavnost (ikt centri, 
mednarodna zastopstva, mogoče slovensko srbska zbornica, mednarodne šole…), 
vsekakor pa bi glede na »ogromno število« obiskovalcev fontane mesto nujno 
potrebovalo sodobno restavracijo z nastanitvenimi zmožnostmi na višjem nivoju (nekaj 
takega je navedeno v strategiji turizma). V manjšem delu pa bi bilo smiselno vključiti 
tudi javne vsebine, za katere na občini menite, da nimajo ustreznih prostorskih 
pogojev. 
 
Vsebine katere trenutno predlagate za nov center so v večji meri tudi vezane na 
sosednje občine, zato nas zanima ali bodo sosednje občine prispevale sorazmeren 
delež tudi za nakup prostorov in kasneje tudi za ureditev ??? (knjižnica, RASR…).« 
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