Maj 2013

NALOGE DRUŠTVA DUO V LETU 2013
(izvedene naloge so obarvane sivo)

A: Obsežne naloge, ki jih bomo uresničevali daljši čas, z več člani:
NALOGA
1

2

Stara cerkev (SC)

Gradbena jama Slovin

Izvajalci Kratek opis problematike/naloge ter kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo
naloge na nalogo
Julijana,
Niko
Dolenec

Nika,
Julija

3

Uničevanje objektov
med stolpnicama
Žibertova 2,
Lepodvorska 4

?

4

Kino Mojca

?

5

Park pred kinom

?

6

Parkirišče in zelenica
nasproti OŠ
Smetnjaki

?

8

Smetišče vis a vis
Terlepa

?

9

Bellevue

?

10

Informiranje krajanov
o delovanju društva,
anketa o
potrebah/problemih,

?

7

?

Spomenik državnega pomena: stopiti v stik z inštitucijami, ki so pristojne za
vzdrževanje Plečnikovega objekta in okolice, ki sodi k spomeniku.
Septembra DUO pripravi pismo v kateri opiše problematiko in predlaga sestanek ( dva
datuma) z institucijami, v katerih delokrog sodi problematika Stare cerkve in sicer:
predsednico ČS, Zavodom za naravno in kulturno dediščino, MOL, Ministrstvom za
kulturo – Direktoratom za kulturno dediščino, Župnikom odgovornim za staro cerkev.
Obvestiti rajonsko policijo o vandalskih »napadih« na cerkev, s prošnjo, da večkrat
obiščejo SC in posredujejo, če je potrebno – opozorila…

Jeseni DUO skliče sestanek z vsemi odgovornimi, ki bi lahko prispevali k reševanju
omenjene problemarike.
Jama, polna vode v kateri je mrčes, podgane ogroža okolico.
Dne 14.5.2013 je bil poslan e-mail na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ga. Saši
Dragar. Čakamo odgovor - dne 27. 6. se je N. Katnič sestala s: S. Dragar, D. Sever, B.
Počkar, P. Marolt – trdne zakonske podlage za represijo na Energoplan ni, si je pa
zdravstveni inšpektorat in ZZV 6.6. jamo ogledal in skupaj z Uradom za kemikalije
pripravljajo načrt za DDD (več v dopisu Unionu). Je pa pomemben akter tu Union, zato
N. Katnič 3. 7. 2013 pošlje g. Smislu (Union) dopis. Konec avgusta bi sklicali sestanek
vseh vpletenih, da ugotovimo kaj je mogoče storiti –g. Peterlin, Ipop je pripravljen
sestanek moderirati.
Ga. Vetrih je obiskala v zvezi jamo Z. Jankoviča, ki jim je svetoval naj se obrnejo na
inšpekcijske službe – na katere so bila poslana pisma??
Vandalsko uničeni objekti, v katerih in okolici njih se zadržujejo skupine narkomanov
in nasilnežev, ki predstavljajo nevarnost (igle, nasilje nad mimoidočimi)
G. Smodiš ima printe slik, ki prikazujejo stanje. Komu jih poslati? Če objekti ne bi bili
zapuščeni sigurno ne bi bilo tako – kdo je lastnik? G. Smodiš je posredoval zemljiško
knjižne izpise.
Zapuščen in neurejen objekt, ki bi ga lahko uporabljali
Ugotoviti kdo je lastnik, stopiti v kontakt z lastnikom z namenom pridobiti informacije
kaj z objektom namerava..?
Stopiti v kontakt z lastnikom in se dogovoriti za minimalno vzdrževanje, lahko tudi
društvo naroči ureditev parka (zelenje, ograja, klopi)
Divje parkirišče ni urejeno in velikokrat so vozila parkirana na šolski poti. Ugotoviti kdo
je lastnik, stopiti v kontakt z ravnateljem OŠ in skupaj urejati problematiko
Večina smetiščnih otokov je na cestišču, kar je v tem prostoru, ki se že tako sooča s
pomanjkanjem parkirišč, kot tudi zaradi prometne varnosti , velikokrat neprimerno.
Evidentirati najbolj pereče lokacije smetnjakov in nato stopiti v kontakt s pristojnimi za
reševanje.
Ugotoviti kdo je lastnik, stopiti v kontakt z lastnikom in mu predstaviti zakaj je
smetišče moteče, ponuditi pomoč pri reševanju…, nato lahko pišemo na inšpekcijske
službe…
Ugotoviti kdo je lastnik, stopiti v kontakt z lastnikom z namenom pridobiti informacije
kaj z objektom namerava, oz. s pristojnimi institucijami?
Kako okrepiti pretok informacij in stik s krajani? Kako pridobiti vse starostne skupine?
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11

ki jih zaznavajo
Urejanje prometa na
OSŠ

Pisati MOL – Oddelek za gospodarstvo in promet: I. Stanič in g. Skušek, kakšne so
potrebe krajanov OSŠ v zvezi z urejanjem prostora, s prošnjo, da jih pri načrtovanju
upoštevajo

B: Ožje – sprotne naloge, ki jih bomo uresničevali krajši čas, z manj člani in urgentne naloge:
NALOGA
1

Skrb za spletno stran
DUO

2

Urbana

3

Bife Medvedova

Izvajalci
naloge
Nika

Sanja

?ga.

Vetrih
4

Vlaki na progi

?

Nika

5
6

7
8
9

Navezati kontakte s
predstavniki drugih
društev
Evidentirati vse
opuščene objekte,
zelene površine in
spomenike
Pomladiti članstvo
DUO
Ogled terena za člane
DUO: Ali vemo kje
živimo?
Dogovoriti se o delitvi
dela na DUO

?
Sanja
Nika

VSI

?
?

Kratek opis problematike/naloge ter kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo
na nalogo
Ali bo Tina lahko ponovno začela skrbeti za spletno stran, ali poiščemo pomoč
drugje? Tina je zelo obremenjena in ne more pristopiti k novi zasnovi, ponudila pa je,
da lahko obstoječo stran osvežuje. Pogovarjamo se s študentko N., o možnosti
postavitve nove strani – predvidoma boo tem več informacij konec junija 2013.
Študentka N. nam bo stran posodobila v toku julija 2013. Katerre vsebine bomo im
Na OSŠ ni nikjer mogoče »naložiti« Urbane. To nalogo lahko opravi poslovni subjekt,
ki bi prisluhnil potrebam krajanov. Smiselno bi bilo, da je to lokacija blizu BUS
postajališča. Sanja stopi v kontakt z Optiko Rugelj.
Bife ima stole na pločniku, zato so mimoidoči pešci ogroženi, ker morajo na cestišče.
Komu pisati, ali poslikamo?
Tudi po 3 ure stojijo vlaki na progi – podnevi in ponoči z zagnanimi motorji, ki
povzročajo hrup in onesnaževanje – smrad pokurjene nafte. Ta odsek proge je v
direktni pristojnosti postaje Šiška, ki jo vodi Zlatko Lučič: tel: 01 291 33 36.
Z njim sem bila v tel. Zvezi že 2012, letos pa z Igorjem Mitičem, ki je obljubil, da bo
potrebo krajanov vpisal v prometno knjigo, tako da se jo bodo vsi strojevodje
seznanjeni. Predlagam, da se zahvalimo pisno in osebno.
Katera društva najprej, kje, kako, kdaj….?
Za vsak objekt ugotoviti lastnika in se nato dogovoriti o strategiji kako začeti reševati
problem.
Prizadevati si pridobiti mlajše člane, ki bodo aktivno delovali na nalogah
Pripraviti ogled, najprej člane DUA, nato morda ponovitev za predstavnike vabljenih
društev iz OSŠ, morda kdaj širše??? Določiti traso in točke, ki jih bi predstavili –
dogovorimo se o delitvi nalog.
G. Bevc: AJPES, DURS,
Ga. Dolenec: zapisniki in hramba zapisnikov
G. Igor Modic je obljubil, da bi kdaj kaj poslikal – fotodokumentacija.???
Kaj še? Kdo še?
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Prvi obisk na ČS

11

Popis stavbne
dediščine OSŠ

12

Priprava dokumenta:
»Značilnosti SŠ in
njene razvojne
možnosti«

Nika
Julija
Sanja

Nika se dogovori za obisk – se predstavimo, poizvemo o novostih v ČS, (urejanje
prometa,…), se dogovorimo ali jim v bodoče posredujemo zapisnike sej DUO,
povprašamo o možnosti sodelovanja predstavnikov DUO na rednih sestankih ČS, saj
čutimo potrebo,da bi se ČS bolj zavzemala za reševanje problematike OSŠ.
Sestanek je dogovorjen za 3. 7 ob 14.00 – udeležimo se ga: Nika, Julija, Sanja.
Pridobiti dokumentacijo in podatke za stavbno dediščino na OSŠ (Kolodvor….?)

Sanja
? Blaž?
Skupaj analizirajo razpoložljive podatek in izdelajo dokument, ki bo primeren za
Julija
Barbara predstavitev OSŠ in delovanja DUO kjerkoli bo potrebno. G. Smodiša prosimo, da bi
prevzel vlogo recenzenta.
Nika
g.
Smodiš??
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