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NALOGE DRUŠTVA DUO V LETU 2019 

 
Društvo DUO, Odbor za lepšo Staro Šiško, si enako, kot v letih do sedaj, postavlja  
1. svojo Vizijo in cilje delovanja DUO,  
2. opredeljuje načine za zagotavljanje ciljev  ter  
3. se zavzema  za razvoj novih funkcij območja Spodnje šiške (OSŠ). 
 

Vse našteto je podrobneje obravnavano v dokumentu Naloge društva v letu 2018, in 
privzeto v obdobju 2019. 

 
Društvo bo obravnavalo in izvajalo:  

A: Obsežne naloge, ki jih bomo uresničevali daljši čas, z več člani, in se večinoma 
nadaljujejo iz leta 2018 

  

1 NALOGA  - skrb za spomenik Stara cerkev (SC) in njegovo okolico  
Izvajalci naloge  
Dolenec, Lipnik  
Kratek opis problematike/naloge  
Spomenik državnega pomena: vztrajati  v stiku z inštitucijami, ki so pristojne za vzdrževanje 
Plečnikovega objekta in okolice, ki sodi k spomeniku.  
DUO nadaljuje s sestanki 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, 
župniščem kot investitorjem stavbe, ipd...  
DUO še nadalje obvešča rajonsko policijo o vandalskih »napadih« na cerkev, s prošnjo, da 
večkrat obiščejo SC in posredujejo, če je potrebno – opozorila… 
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Dosežen status »vplivnega območja spomenika« v kulturno-varstvenem odloku v ustreznem 
obsegu,  
MOL še ni uredil statusa »grajenega javnega dobra«, pripravila je predlog o tem (ENP 
projekt MOL),  
lastništvo deloma v zasebnih rokah;  
pozvane inšpekcije, da ukrepajo, kulturno-varstvena se je odzvala, gradbena inšpekcija 
vztraja na stališču, da nima pristojnosti ukrepanja pri odpravi nezakonito zgrajenega 
parkirišča v »vplivnem območju spomenika«, sicer na zasebnem zemljišču;  
ničnost pravnega prometa s »potencialnim grajenim javnim dobrim« v zasebno lastništvo ni 
sprožena; 
DUO urgiralo pri VĆP in pri MOP za boljši odziv Inšpektorata RS za okolje in prostor 
 
2 NALOGA - Gradbena jama, investicija »Slovin« in pravni nasledniki 
Izvajalci naloge  
Člani DUO po dogovoru  
Kratek opis problematike/naloge  
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Gradbena jama je zapolnjena, saj se na lokaciji pospešeno gradi; nastopil je nov investitor in 
nadaljuje z gradnjo, prodajajo se deli stavbe kot etažna lastnina, investitor še ni opravil svojih 
obveznosti glede sanacije okoliških stavb, odprt problem je prometni režim med gradnjo in 
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obremenjevanje prebivalcev zaradi motenj v okolju s strani gradbišča; še vedno ni ustrezno 
urejeno prometno križišče s Celovško cesto in Frankopansko ulico, katerega gradnja je del 
investicije stanovanjsko-poslovnega objekta – namesto tega, da bi občina morala najprej 
urediti  križišče in ostale tangirane prometnice 
 
3 NALOGA - Uničevanje objektov med stolpnicama Žibertova 1, Lepodvorska 2  
Izvajalci naloge  
Člani DUO po dogovoru  
Kratek opis problematike/naloge  
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. Če objekti ne bi bili zapuščeni, za gotovo ne 
bi bilo tako – vprašanje neodgovornega lastništva in pomanjkanje nadzora nad stanjem 
objektov? G. Smodiš je posredoval zemljiško knjižne izpise.  
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Celotno območje je predmet  reševanja lastniških vprašanj na sodišču po ZVEtL;  
gre za problematiko celovito grajenega kompleksa, ki ga gradbenik ni pravočasno v knjigah 
prepisal na končne kupce in uporabnike, v skladu s kupo-prodajnimi pogodbami in z njimi 
povezanimi uzancami;  
vpis v kataster stavb in vris v zemljiški kataster so evidentirani, čaka se pravnomočnost 
razsodbe o lastniških sporih na sodiščih 
 
4 NALOGA - Stanovanjske soseske s podobnimi problemi v okolici 
Izvajalci naloge: 
Jurij Stare, Martina Lipnik, člani društva po dogovoru 
 Kratek opis problematike/naloge  
Gre za vprašanje nerešenega statusa »grajenega javnega dobra« ter neodgovornega 
lastništva in neupravičene privatizacije zunanjih površin v soseskah  
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Celotno območje s staro oznako ŠS6 (in druga) je predmet reševanja lastniških vprašanj na 
sodišču po ZVEtL;  
gre za problematiko celovito grajenega kompleksa, ki ga gradbenik ni pravočasno v knjigah 
prepisal na končne kupce in uporabnike, v skladu s kupo-prodajnimi pogodbami in z njimi 
povezanimi uzancami;  
vpis v kataster stavb in vris v zemljiški kataster so deloma evidentirani, čaka se 
pravnomočnost razsodbe o lastniških sporih na sodiščih;  
urgira se pri upravnih službah MOL, da MOL prevzame v lastništvo zemljišča, ki so pozidana 
z objekti nizke gradnje, potencialne kategorije »grajeno javno dobro« 
 
5 - NALOGA  Park pred kinom Mojca  
Izvajalci naloge  
Člani DUO po dogovoru  
Kratek opis problematike/naloge  
Stopiti v kontakt z lastnikom in se dogovoriti za minimalno vzdrževanje, lahko tudi društvo 
naroči ureditev parka (zelenje, ograja, klopi); 
Gre za vprašanje neurejene parcelacije, in s tem tudi nerešenega lastništva – delno kot javne 
površine v parceli lokalne ceste, delno kot zemljišče v lasti Slovenske železnice, d.o.o.; 
potrebna bi bila nadzorovana rušitev hiše ob parku, saj je nevarnost, da se zruši sama. 
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Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Pozvati bi bilo treba javne lastnike, da uredijo parcelacijo, lastniška razmerja in dejansko ter 
namensko rabo, v nadaljevanju pa da skrbijo za površino, ki naj bi ostala v javni rabi 
 
6 NALOGA -  Parkirišče in zelenica nasproti OŠ  
Izvajalci naloge  
Člani DUO po dogovoru  
Kratek opis problematike/naloge  
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 
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Lastništvo zemljišča je zasebno, ravnatelj šole bi se moral o ustreznih rešitvah (lahko tudi v 
sodelovanju z DUO) dogovoriti z občino, ki je skrbnik za OŠ; 
Na območju obravnave in v bližnji okolici ni primerno urejena parcelacija javnih površin 

   
Predvidena je obravnava bodočih ureditev prostora z OPPN; člani društva DUO se morajo 
aktivno vključiti v proces priprave akta. 
  
7 NALOGA -  Smetnjaki  
Izvajalci naloge  
Člani DUO po dogovoru  
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Kratek opis problematike/naloge  
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; upravi se predlaga, da je enakih zabojnikov manj, pa se za to večkrat praznijo. 
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Člani društva so večkrat urgirali na MOL, predsednica je v imenu DUO poslala več dopisov, 
odgovori MOL so dvoumni in ne kažejo na skorajšnje rešitve problema;  
v predlogu novih Sprememb in Dopolnitev prostorskega akata Občinski prostorski načrt  
Mestne občine Ljubljana – Izvedbeni del (OPN  MOL – ID) so opredeljene lokacije za 
»nadzemne zbiralnice odpadkov« - »zbirne otoke«, vendar ne v območju OSŠ;  
v postopku »javne obravnave«  dokumenta niso bili izraženi zadržki s strani članstva DUO, 
ali občanov na območju;  
občina je smetnjake na Ruski ulici po novem namestila na lokacije parkirišč, do nadaljnjega 
ne pričakujemo sprememb 
 
8 NALOGA -  Bellevue  
Izvajalci naloge  
Člani DUO po dogovoru  
Kratek opis problematike/naloge  
Objekt je v skrajno slabem stanju, pogorišče in ruševina; OPN MOL – ID predvideva obsežno 
dozidavo, spomeniško varstveni pogoji so močno zreducirani, saj so elementi varovanja že 
uničeni 
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Poslane urgence na ZVKDS, na MOL, v javna občila, vendar je zadeva sedaj v rokah in 
opolnomočjih novega lastnika;  
objekt je med tem izgubil vse vrednote, ki so ga opredeljevale kot »kulturno dediščino«;  
člani DUO predlagamo, da se lokacija ukine in ostane nezazidljiva za gradnjo stavb, vendar 
je tak zahtevek preveč radikalen, saj ga pristojne javne službe ne podpirajo;  
sedaj je v prostorskem aktu poleg obveznega vzdrževanja in obnove spomeniško 
zaščitenega objekta predvidena še enkrat tolikšna novogradnja za hotelske dejavnosti;  
v okviru OPN bi bilo treba bolj omejiti kapacitete nove dozidave, saj posegajo preko meja v 
zaščitena območja 
 
9 NALOGA - Urejanje prometa v OSŠ 
Izvajalci naloge 
VSI 
Kratek opis problematike/naloge   
Obveščati MOL – Oddelek  za gospodarstvo in promet, kakšne so potrebe krajanov OSŠ v 
zvezi z urejanjem prostora in v njegovem okviru prometa, s prošnjo, da jih pri načrtovanju 
upoštevajo  
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Akcija je bila izvedena, vključil se je v polni meri Inštitut za prostor (IPOP, g. Peterlin) in 
pomagal pri vodenju delavnic  s krajani in občino o bodočih prometnih ureditvah območja 
Stara Šiška, saj je občina načrtovala enosmerni prometni sistem v območju; delavnice so bile  
polno odzivne, občina pa sprejetih dogovorov ni v polni meri spoštovala, niti se ni do kraja 
držala predstavljenih prometnih načrtov in shem; danes je prometna situacija precej 
neurejena, stalna urgiranja občini niti ne zaležejo; pri vsem niso upoštevani in ovrednoteni 
vplivi prometa na »varstvo okolja«, na kar je DUO opozorilo leta 2017 v »javni obravnavi« SD 
za OPN MOL – ID; rezultati se niso  pokazali v končni obliki SD za OPN MOL – ID, za to bo 
potrebna nadaljnja skrb za to problematiko  
 
10 NALOGA - OPPN (ABA)  
Izvajalci naloge  
Predsednica, Člani DUO po dogovoru   
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Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
V zvezi z navedenim OPPN je DUO pripravilo okrožnico bližnjim krajanom z informacijo o 
dogajanju in problemih ter jih povabilo k včlanitvi v DUO. Odziva ni bilo, saj je lastništvo 
območja večinoma že poenoteno pri investitorju. 
Razčisti možnost glede nadaljnjih pripomb na t.kim. OPPN ABA Plus; generalna opredelitev 
problemov v tem prostoru glede »namenske rabe« v PA, glede stanovalcev, problematike 
gasilcev, lastnika Terlepa, ipd. 
MOP je reagiral na problemski dopis DUOa in zahteval od MOL odzivno poročilo. O nadaljnji 
usodi razčiščevanja problematike ne moremo dobiti nobenih podatkov – MOP je neodziven. 
Poslana je urgenca na urad VČP, kar bo treba ponoviti. 
Predsednica Lipnikova se je udeležila sestanka pri varuhinji č.p., 23.9.2015 z ministrico za 
okolje in prostor. Za ministrico je pripravila kratek povzetek postopka in naših pripomb v 
zadevi OPPN» 256 Stara Šiška-del in 29 Celovška cesta (Dravlje-Center)-del« ter poizvedela 
za točen naslov višje instance, na katero se lahko društvo obrne. 
Sestanek z ministrico ni dal ustreznih rezultatov. 
Med tem je EU Komisija izdala državi RS opomin, na podlagi katerega je ta spremenila 
prostorsko in gradbeno zakonodajo ter  prejela priporočila EU Komisije, da stare nepravilno 
vodene prostorske dokumente revidira – to bi bilo lahko osnova na dodatne pritiske na MOP 
in na MOL glede spornih OPPN v območju SŠ 
 
11 NALOGA - spremljanje aktivnosti v zvezi z izgradnjo Centra Bellevue (OPPN za del 
območja urejanja ŠS1/1-2 Stara Šiška – U.L. RS, št. 8/10-289 in 78/10-4264) 
Izvajalci naloge  
Člani DUO po dogovoru 
Kratek opis problematike/naloge 
Na obravnavanem območju je od leta 2010 uveljavljen občinski podrobni prostorski načrt, ki 
je na ozkem območju umestil v prostor intenzivno zazidavo, ne glede na širšo problematiko v 
OSŠ 
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Prizadeti okoličani so se intenzivno vključevali v postopke priprave in uveljavitve OPPN, 
vendar niso bili uspešni, deloma zaradi okoliščin takrat veljavne prostorske prakse, ki jo je 
tudi Ustavno sodišče preusmerilo. 
Med tem je EU Komisija izdala državi RS opomin, na podlagi katerega je ta spremenila 
prostorsko in gradbeno zakonodajo ter  prejela priporočila EU Komisije, da stare nepravilno 
vodene prostorske dokumente revidira – to bi bilo lahko osnova na dodatne pritiske na MOP 
in na MOL glede spornih OPPN v območju SŠ; ARSO je v januarju 2019 izdala »sklep«, da 
novogradnja ne bo prizadela okolice in ni prekomerno obremenjujoča in problematična za 
okolje, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov  in usmeritev iz »sklepa«; sicer ostane prizadetim 
okoličanom možnost pritožb na Upravno sodišče v postopkih izdajanja gradbenih dovoljenj. 
 
12 NALOGA -  urejanje problematike delovanja obrtno-industrijskih obratov v 
stanovanjskem območju  
-  zadeva LIVARNA 
- zadeva Avtoservis 
Izvajalci naloge  

     Predsednica M. Lipnik, člani društva po dogovoru 
Kratek opis problematike/naloge 
Naloga je bila odprta v letu 2018, z opravili na njej nadaljujemo  
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Gre za neskladje v okviru prostorskega načrtovanja, dejanske rabe prostora, obsežnih in 
motečih emisij v okolje, slabe odzivnosti pristojnih inšpekcij 
 
13 NALOGA - Vlaki na progi  
Izvajalci naloge  
Nika Katnić, Predsednica M. Lipnik  
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Kratek opis problematike/naloge  
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 je bila ga. Katnić 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.  
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Opravljen je bil sestanek na sedežu Slovenskih Železnic, odgovorni so obljubili ogled na 
terenu  v stiku z go. Katnić; o tem ni bilo s strani ge. Katnić nadaljnjega poročila, vsekakor 
kakšnih akcij  sprememb SŽ niso izvedle; po podatkih iz javnih občil se načrtuje nov 
povezovalni tir direktno mimo pivovarne Union za potrebe tovornega prometa; ta bi sicer 
moral biti po starejših prostorskih planih premeščen na obvozne proge mimo mesta; ostaja 
oziroma povečuje se (zaradi okrepljenega tovornega prometa AVSTRIJA – LUKA KOPER)  
problem hrupa, vibracij, ipd…, osebni potniški promet  v planih ni posebej razvojno 
izpostavljen, kar je bistvena pomanjkljivost s stališča »trajnostnega razvoja prometa« in 
sanacije vplivov prometa na okoljske vidike varstva zraka, varstva pred hrupom, varstva 
neobnovljivih virov, trajnostne rabe virov, racionalne rabe energije in virov ter ekonomskih 
resursov. Nika Katnič se je povezala s CI za Polje Zalog Ljubljana glede hrupa ob ranžirni 
postaji tam, prav tako s predstavnico združenja CI Eko krog  za RS v EU okoljski komisiji, 
področje Hrup, go. Bredo Velkavrh; z vzpostavitvijo sodelovanja nadaljujemo 

 
14 NALOGA - skrb za spominska obeležja v OSŠ 
Izvajalci naloge  
Člani DUO po dogovoru 
Kratek opis problematike/naloge 
V območju se veliko novega gradi in starega ruši; ob tem izginjajo lokacije objektov  s 
spomeniško varovanimi obeležji pomembnih dogodkov;  
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Za to, da se ta obeležja ponovno namestijo na javno vidnih mestih, je potrebna posebna 
skrb, prav tako je potrebna stalna skrb za vzdrževanje  vseh spomeniško pomembnih lokacij 
in objektov 
 
15 RAZNO – razne  problematike v OSŠ in bližnjih okolicah (lokacije trgovine, trafike, ipd, 
skrb za urejenost v parku Tivoli, čistilne akcije) 
Izvajalci naloge  
Člani DUO po dogovoru 
Kratek opis problematike/naloge 
Problematika in z njo povezane naloge so stalnica v prostoru OSŠ 
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Lokacije trgovin in servisnih storitev so povezane z vsebinami določb v veljavnih prostorskih 
aktih in z upravnimi nalogami MOL, člani društva na problematiko opozarjajo ob vseh 
prilikah; čistilnih akcij se večinoma redno udeležujejo, na predlog vodstva ČS in turističnega 
društva v Šiški 
 
16 RAZNO – nepredvidene problematike v OSŠ in bližnjih okolicah  
 
B: Ožje – sprotne naloge, ki jih bomo uresničevali krajši čas, z manj člani, in urgentne 
naloge: 

1 NALOGA - Skrb za spletno stran DUO  
Izvajalci naloge  
Sašo Žagar, Jurij Stare, Sanja Simić, Martina Lipnik   
Kratek opis problematike/naloge  
Problematika spletne strani DUO 
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
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Spletna stran je po obdobju mirovanja in izpada plačila ponovno aktivirana, za vzdrževanje je 
zadolžen g. Stare, za vsebino objave pa razni člani DUO in predsednica 
 
2 NALOGA - Navezati kontakte s predstavniki drugih društev  
Izvajalci naloge  
Člani DUO po dogovoru, Predsednica   
Kratek opis problematike/naloge  
Katera društva najprej, kje, kako, kdaj – dogovor v okviru posameznih nalog  
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
V zvezi s slabimi razmerami spoštovanja določb o varstvu na področju nepremične kulturne 
dediščine smo se v društvu pritožili pri »državnem pravobranilstvu/odvetništvu« glede 
obnove Plečnikovega stadiona za Bežigradom, kjer že pristojna varstvena inštitucija krši 
lastne predpise, ter glede zanemarjanja okolice cerkve Sv Jerneja, kjer javne službe 
(inšpekcije, občina) ne opravijo svojih nalog; prav tako smo redno prisotni na sestankih 
Varuha človekovih pravic v zvezi z okoljevarstveno problematiko in dostopom javnosti do 
sodelovanja pri reševanju okoljskih in prostorskih problematik, tudi v zakonih 
 
3 NALOGA - Redno sodelovanje z uradom VČP  
Izvajalci naloge  
Predsednica M. Lipnik, člani društva po dogovoru 
Kratek opis problematike/naloge 
predstavitev predlogov s strani DUO za delo urada VČP v letu 2019 (v prilogi), kar je tudi 
stalna skrb za delo članstva DUO 
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
(v prilogi) 
 
4 NALOGA -  Pomladiti članstvo DUO 
Izvajalci naloge  
VSI  
Kratek opis problematike/naloge  
Prizadevati si pridobiti nove člane, ki bodo aktivno delovali na nalogah  
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
- 
 
5 NALOGA - Dogovori o delitvi dela na DUO  
Izvajalci naloge  
Člani DUO po dogovoru   
Kratek opis problematike/naloge  - predlagana delitev dela 
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
J. Stare in S. Žagar sta uredila spletno stran, urejanje te  teče dalje, ostali člani se sproti 
angažirajo na posameznih nalogah. 
 
 
6 NALOGA - obisk na ČS  
Izvajalci naloge  
člani DUO po dogovoruKratek opis problematike/naloge  
Dogovorimo se za obisk – se predstavimo, poizvemo o novostih v ČS, (urejanje prometa,…), 
se dogovorimo, ali jim 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. 
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
Tudi nadalje se stiki s ČS razvijajo, občasno se vključi v sestanke društva njihov predstavnik, 
dogovorjeno je, da na spletno stran ČS objavimo svoje podatke, kar je storjeno, za redne 
stike skrbi sicer g. Mikolič 
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7 NALOGA - Informiranje krajanov o delovanju društva 
Člani DUO po dogovoru  
Kratek opis problematike/naloge  
Kako okrepiti pretok informacij in stik s krajani? Kako pridobiti vse starostne skupine?  
Kratki povzetki in sklepi, ki se nanašajo na nalogo 
To ostaja stalna naloga; DUO se trudi in naslavlja na občane ob posameznih problemskih 
situacijah obvestila v obliki letakov, prav tako je obnovilo spletno stran društva 
 
     
     
C:  V okviru uresničevanja »Vizije in ciljev DUO« je sproženo večje število vprašanj in 
odprtih problemov znotraj delovanja v skupini IPOP - Mreže za prostor (v prilogi)i 
 
D:  V okviru uresničevanja »Vizije in ciljev DUO« je sproženo večje število vprašanj in 
odprtih problemov znotraj delovanja v skupini, ki jo organizira Urad Varuhinje 
človekovih pravic (v prilogi)ii 
 
E: V okviru uresničevanja »Vizije in ciljev DUO« je sproženo tudi več vprašanj in 
odprtih problemov znotraj delovanja v skupini, ki jo organizira Urad Varuhinje 
človekovih pravic, v povezavi z akcijo Združenja civilnih iniciativ  EKO-KROG, na 
pobudo Erike Oblak, članice združenja, (v prilogi)iii 
 
»Pobuda« Pripombe na Predlog zakona o spodbujanju investicij, z dne 29.1.2018 
 
 
 
Vse našteto ad C, D, E in F je podrobneje obravnavano v dokumentu Naloge društva 
za leto 2018, ki ostaja tozadevno v veljavi, in je privzeto v obdobju 2019. 

V Ljubljani, januar 2019 
V imenu Društva za urbano okolje DUO,  
 Odbora za lepšo Staro Šiško 

  
                  Predsednica Martina Lipnik, u.d.i.a. 

 
 

 
 
 

 
                                                           

i 
 C - V okviru uresničevanja »Vizije in ciljev DUO« je sproženo večje število vprašanj in odprtih problemov znotraj 
delovanja v skupini IPOP - Mreže za prostor, in sicer: 
 
ZAKLJUČNA USMERITVENA STALIŠČA (predstavljena na »delavnici« Mreže za prostor, decembra 2017, v Ljubljani) 
.. 
 
II. Premislek, kako bi bilo možno ta problem nasloviti v letu 2019:  
- povečati nadzor resornih ministrstev (predvsem MOP) nad vsebinami in postopki sprejemanja občinskih prostorskih aktov, 
- povečati in vpeljati PREVENTIVNO delovanje inšpekcijskih služb na področju gradenj – problem bodo finančna sredstva za 
zaposlitev dodatnih kadrov 
- vpeljati direktni inšpekcijski nadzor nad izvajanjem urbanističnih (prostorskih) aktov ter nad urejanjem formalnih obvez države 
in občin na področju evidentiranja nepremičnin v javni lasti – problem bodo finančna sredstva in zaposlitev dodatnih kadrov 
 
III. Kratka predstavitev ideje: 

- …. 
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III. Argumentacija, kakšna bo družbena korist ideje in komu bi projekt delovanja DUO najbolj koristil: 
Družbena korist učinkovito izpeljanih intervencij za uvedbo opisanih sprememb bo koristila vsem uporabnikom prostora v RS, 
pripomogla bo k urejenemu družbenemu razvoju in k boljši kulturni in turistični podobi celotne države 
 
IV. Ocena, koliko časa in koliko denarja bi potrebovali za izvedbo: 
Delo v društvu opravljamo prostovoljci, poteka preko celega leta, v obdobju več let, rezultati so zaradi odpora oblastnih struktur 
in nedoslednega ravnanja raznih strokovnih služb pičli in nepredvidljivi, stroški pa za sedaj niso izmerljivi, materialnih stroškov 
ne povzročamo, ker sredstev za kaj takega ni. 
 
 
 
 

 

ii D - V okviru uresničevanja »Vizije in ciljev DUO« je sproženo večje število vprašanj in odprtih problemov znotraj 
delovanja v skupini, ki jo organizira Urad Varuhinje človekovih pravic, in sicer: 
 
ZAKLJUČNA USMERITVENA STALIŠČA (predstavljena po sestanku urada Varuha človekovih pravic, decembra 2017, 
nadgrajeno januarja 2019 (v prilogi) v Ljubljani) 
 
Društvo DUO, Odbor za lepšo Staro Šiško, je pripravilo nekaj delovnih tem z vprašanji, ki so že dalj časa prisotna v naši 
družbi glede problemov na področju urejanja prostora in varstva okolja 

 

iii .E - V okviru uresničevanja »Vizije in ciljev DUO« je sproženo tudi več vprašanj in odprtih problemov znotraj 
delovanja v skupini, ki jo organizira Urad Varuhinje človekovih pravic, v povezavi z akcijo Združenja civilnih iniciativ  
EKO-KROG, na pobudo Erike Oblak, članice združenja, in sicer: 
 
»Pobuda« Pripombe na Predlog zakona o spodbujanju investicij, z dne 29.1.2018 
 
Odziv DUO, pripravila predsednica v okviru srečanj z VČP in o tem obvestila Združenje civilnih iniciativ: 
 
KRATEK PREGLED NOVIH ZAKONOV, KI SO OKOLJEVARSTVENO SPORNI IN KORUPTIVNO SUMLJIVI  
F - Problematika je bila leta 2018  predstavljena tudi stanovski zbornici za urejanje prostora ZAPS. 

 


