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D U O
1. Vizija in cilji DUO
Vizija DUO je, da skupaj s sokrajani, pristojnimi inštitucijami, investitorji in drugimi, ki na
kakršenkoli način posegajo ali vplivajo na območje Spodnje Šiške (OSŠ), zagotovimo kakovostno
bivalno okolje, ki ga bomo dosegali postopoma z:
•

Zavzemanjem za ekološke sanacije in preprečevanjem morebitnih novih ekološko
nesprejemljivih projektov na OSŠ,

•

Zavzemanjem za urbanistično in arhitekturno strokovno urejanje OSŠ,

•

Zavzemanje za oblikovanje prijaznega bivalnega okolja za vse starostne skupine krajanov
OSŠ.

1.1 Zavzemanjem za ekološke sanacije in preprečevanjem morebitnih novih ekološko
nesprejemljivih projektov na OSŠ
Prepoznavanje degradiranih ali ekološko neprimernih območij, oziroma ekološko spornih
dejavnosti na OSŠ. Opozarjanje pristojnih inštitucij na problematiko, ter aktivno sodelovanje pri
reševanju nastalih problemov. Na primer: zapuščene gradbene jame, ne-vzdrževane zelene
površine in njihova oprema, prekomerno obremenjevanje s hrupom, lokalna odlagališča smeti
oziroma gradbenih in nevarnih materialov, itd.
1.2 Zavzemanjem za urbanistično in arhitekturno strokovno urejanje OSŠ
Proučevanje osnutkov prostorskih rešitev OSŠ in pripravljanje pripomb in mnenj nanje.
Seznanjanje pristojnih inštitucij s potrebami krajanov, ki se nanašajo na urbanistično in
arhitekturno problematiko. Na primer: zapuščeni objekti, razpadajoči objekti, prometne rešitve
(klančine za invalide, varne šolske poti, kolesarske steze, omejitve hitrosti, mirujoč promet,
razsvetljava, oznake…).
1.2.1

Skrb za urejenost kulturnih spomenikov

Aktivno delovanje za ohranitev kulturnih spomenikov na območju OSŠ, vključno z njihovo
neposredno okolico.
1.3 Zavzemanje za oblikovanje prijaznega bivalnega okolja za vse starostne skupine krajanov
OSŠ
Zaznavanje potreb krajanov vseh starostnih skupin glede urejanja OSŠ primerno njihovim
potrebam (oskrba, varnost, zelene površine/igrišča…), oblikovanje in izvedba dejavnosti za
izboljšanje socialne mreže krajanov v OSŠ - organizacija projektov z namenom povečanja
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druženja in sodelovanja krajanov. Na primer: projekti, katerih namen je druženje krajanov v
prosto-časovnih dejavnostih ali njihovo sodelovanje pri projektih za dobrobit vseh v OSŠ, itd.
Cilj DUO je ekološko neobremenjeno, arhitekturno in urbanistično kakovostno bivalno okolje
OSŠ, ki zagotavlja vsem starostnim skupinam krajanom varno, prijetno bivanje in uporabo OSŠ,
ob povečanju možnosti druženja in so-pomoči krajanov.

2. Načini za zagotavljanje ciljev

2.1 Sodelovanje s krajani
Spremljanje, oziroma zaznavanje potreb krajanov z razgovori, sestankih na društvu in terenski
ogledi OSŠ, izvedba anket o zadovoljstvu in problematiki, ter sprejemanje pobud krajanov.
Obveščanje krajanov o delovanju društva in njihovo ozaveščanje – informiranje o primernem oz.
neprimernem odnosu do okolja in sokrajanov.
2.2 Sodelovanje z inštitucijami, društvi, poslovnimi subjekti
Sodelovanje pri oblikovanju končnih prostorskih dokumentov, ki se nanašajo na OSŠ, dajanje
pobud pristojnim inštitucijam za reševanje obstoječih problemov, sodelovanje na sestankih ČS in
seznanjanje ČŠ z delovanjem DUO.
Sodelovanje z inštitucijami :
-

Četrtno skupnostjo; Nika Katnič, Julija Dolenec

-

Varuhinjo človekovih pravic - v skupini za prostor; Julijana in Niko Dolenec,

-

IPoP - Mreža za prostor; Sanja Simić,

-

MOL – predvsem Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet in Oddelkom za urejanje
prostora

Sodelovanje z društvi, vzgojnima organizacijama in drugimi subjekti, ki pomembno vplivajo na
OSŠ:
-

Prostovoljno gasilsko društvo Sp. Šiška,

-

Društvo za vedsko kulturo - Skupnost za zavest Krišne,

-

Društvo upokojencev Milan Majcen,

-

Turistično društvo LJ-Šiška,

Vizija in cilji DUO

-

Balinarsko športno društvo Šiška,

-

OŠ Spodnja Šiška,

-

Vrtec Čenča;

-

Policija,

-

Zveza potrošnikov Slovenije,

-

Urban Roof, itd.

-

Društva, ki imajo sedež na Celovški 25.

2.3 Sodelovanje s predstavniki drugih društev na območju OSŠ
Povezovanje z drugimi društvi na območju OSŠ z namenom povečanja naše učinkovitosti in
prepoznavnosti. Izvajanje skupnih akcij z drugimi društvi.
Sodelovanje s predstavniki poslovnih subjektov OSŠ
Zaznavanje težav s katerimi se morda na območju OSŠ srečujejo, izboljšano poznavanje njihovega
delovanja in njihovih načrtov. Pomoč DUO-a pri odpravljanju morebitnih njihovih težav s
komuniciranjem oz. odnosih s krajani OSŠ in ostali problematiko, ki izhaja iz okolja OSŠ.
Pričakujemo tudi njihovo aktivno sodelovanje z DUO pri odpravljanju težav na OSŠ: v
sodelovanju z DUO ureditev problematike, če se le-ta nahaja na njihovem zemljišču, namenske
donacije, itd.
Predvsem z:
-

Pivovarno Union,

-

EVENTIM SI d.o.o,

-

SPL Ljubljana, d.d.,

-

Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije,

-

Javnim zavodom šport Ljubljana Tivoli – Enota Hala Tivoli,

-

JET Commerce d.o.o.,

-

Testroj,

-

Lepa Žoga

-

Ter drugimi poslovnimi subjekti, ki so locirani na OSŠ.

Vizija in cilji DUO

3. Zavzemanje za razvoj novih funkcij OSŠ
Aktivno si bomo prizadevali za krepitev storitvenih dejavnosti OSŠ, namenjenih prvenstveno krajanom, pa tudi
širše skupnosti: trgovina in gostinstvo, kulturno - turistične dejavnosti (na OSŠ sta dva muzeja, najstarejša
cerkev v Ljubljani – spomenik državnega pomena, cerkev sv.Jerneja, eden najstarejših kolodvorov : »Državni
kolodvor« (ker je bil na državni železnici – Staatsbahn).
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