
pobuda - zahtevek 

Od : MARTINA LIPNIK <martina.lipnik@siol.net> 

Zadeva : pobuda - zahtevek 

Za : glavna pisarna <glavna.pisarna@ljubljana.si>, pobude@ljubljana.si, urbanizem@ljubljana.si 

Cc: 'Julijana Dolenec' <julijana.dolenec@siol.net>, 'Ana Rajšter' <rajster.ana@gmail.com> 

Spoštovani, 

Pon, 04. mar .. 2019 10:00 

-9 prilog 

Gre za standardni problem ststusa »grajeno javno dobro« - GJI - kar imamo s strani Društva DUO, Odbor za lepšo Staro Šiško, že v več primerih 
obravnavano in vodimo dialog z javnimi službami. 

Na zemljišču parcela št. 1247 /1 (del), 1248 (pretežni del) in 1447 (manjši del), vse k.o. Spodnja Šiška, je že desetletja urejen »javni park«, ki je 
zadnja leta v zanemarjenem stanju. 
Park je torej razdeljen na več parcel, ki so v lasti ali mesta (del, ki leži v »cestni« parceli, v OPN označen kot »javna površina«), ali železniške uprave 
oziroma podjetja (d.o.o.), ali tretjega lastnika; kdaj in kako je bil urejen, s katerimi sredstvi je bila ureditev financirana, bi bilo treba dokumentirati in 
poskusiti doseči uveljavitev statusa »javni park« - »grajeno javno dobro« za njegovo celotno površino (ki naj bo v lasti občine, če žel. postaja ne deluje). 

To je pomembno zaradi vzdrževanja parka in vseh objektov v njem v »javnem interesu«, in v velikem interesu krajanov v Stari Šiški. 

Iz »bizi.si« podatki o lastniku: »Slovenske železnice so podjetje v stoodstotni lasti države, ki svojim uporabnikom ponuja sodobne 
storitve v potniškem in tovornem prometu, obenem pa tudi upravljajo javno železniško infrastrukturo (komentar: javni park ob 
(bivši) železniški postaji ni ravno »javna železniška infrastruktura«; lahko se zgodi, da zaradi neurejenega statusa zemljišča državno 
podjetje zemljišče odproda, sicer pa ga bi bilo treba lastniško prenesti na občino) ... «. 

Evidenca v katastru: 
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v evidenci je zemljišče opredeljeno kot »pozidano«, vrsta objekta na njem (na primer »park«) pa ni definirana -
»zbirni kataster komunalne infrastrukture« prikazuje »GJI«, vendar ne »zelenih - parkovnih« površin 

Za »stavbo« (bivšo žel. Postajo) so podatki v javni evidenci GURS, da »podatek o lastniku ni javen« - torej stavba ni v lasti »Slovenskih železnic«???, 

okoliške površine pa so, tako ni več funkcionalne povezave, železniška postaja in javni park ob njej: 



O 
- - - - ---

~~ 
1.41.8 

Podrobni o parc,ell 

pan:,eho 

o.: ..... 

K.81.a,111..tr-dif.• dohod,r-k -
POYll:IINA OE:jiANS.CIII: .... E •E.-..i .... ,al~-A (K2) 

ZE .......... 

ZEMLnšO!! POO ST.-.VIIO 

POVRŠINA ZE,1111.L..JIŠi!A POD STAVIIO ŠTEVILKA STAYaE. KI STO.JI NA ~AR.CELI 

&685 

,-RUfllllE.C. .... IMIIE. I , 

Prosimo, da se park pravilno parcelno in lastniško uredi za »javni interes«, da se ga pravilno opredeli kot »javna 

(zelena) površina« v OPN MOL-1D, in se mu dodeli status javno dobro«. 

LP za DUO 

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

From: Ana Rajšter [mailto:rajster.ana@gmail.com] 
Sent: Sunday, March 03, 2019 8:06 AM 



To: 'MARTINA LIPNIK'; 'Miloš Mikolič - SUS'; 'Julijana Dolenec'; '2baraina rakalm'; 'Alenka Cibic'; 'Blaž Pišek'; 'Borut Smodis'; 'EMTE D.O.O. PIELICK'; 

'Jurij Stare'; 'Magda Matičič'; 'Miroslava Vetrih'; 'Molka Simon'; 'Nika Katnic'; 'Sanja Simic'; saso.zagar@.gmail.com; 'Tanja Vilar'; 

vida.skerjanc@.gmail.com; 'Neja Tomšič' 
Subject: RE: osnutek za dokument "Naloge DUO v letu 2019 

Pozdravljeni, 

Potrjujemo predlagano besedilo delovnega plana 2019. 
Krajani se še posebej zavzemamo za ureditev parka pred kinom Mojca. 
Starejši občani, ki ne zmorejo poti do parka Tivoli, si želijo zelenega kotička s klopmi za druženje. 

Lep pozdrav, 
Ana 

From: MARTINA LIPNIK [mailto:martina.liP-nik@siol.net] 
Sent: Thursday, February 28, 2019 10:18 AM 

To: 'Miloš Mikolič - SUS' <Milos.Mikolic@sindikat-zsss.si>; 'Julijana Dolenec' '2baraina rakalm' 

<2baraina@.gmail.com>; 'Alenka Cibic' <alenka.cibic@.gmail.com>; 'Ana Rajšter' <@jster.ana@.gmail.com>; 'Blaž Pišek' 

<Blaz.Pisek@sel.si>; 'Borut Smodis' <borut.smodis@jjs.si>; 'EMTE D.O.O. PIELICK' <pielick@siol.net>; 'Jurij Stare' 

'Magda Matičič' <maticic.magda@.gmail.com>; 'Miroslava Vetrih' <miroslava.vetrih@gmail.com>; 'Molka Simon' <molka@iskratel.si>; 
'Nika Katnic' <nika.katnic@.gmail.com>; 'Sanja Simic' 'Tanja Vilar' 

vida.skerjanc@.gmail.com; 'Neja Tomšič' <neja.tomsic@.gmail.com> 
Subject: RE: osnutek za dokument "Naloge DUO v letu 2019 

Pozdravljeni, 
Večino od predlaganega sem vnesla v besedilo delovnega plana za 2019, pošiljam dopolnjen dokument. 
Ga boste ponovno potrdili?! 
LP Martina Lipnik 

Glede »kampus in železnice« pa javljam naslednje: 

Iz starih zapisnikov DUO (sestanek Datum - 12. 09. 2016): 
(1. 1.2.2.) študentski kampus ob železnici - pobude za spremembe OPN MOL, predane v času zbiranja pobud 

Očitno »pobude« niso »rezultirale« drugače, kot je razvidno iz sedaj veljavnih določil v OPN MOL -1D. 



Ko bo MOL ponovno zbirala pobude, bo treba ponoviti predlog, če bo takrat še aktualen?? Kdo v društvu je sploh predlagatelj, in »skrbnik« za ta 
problem - meni ni poznano?? 
Za sedaj ga ne bom uvrstila v »naloge«, ostane lahko aktualen pod »razno«. 

LP Martina Lipnik 

From: Miloš Mikolič- sus rmailto:Milos.Mikolic@sindikat-zsss.si] 
Sent: Wednesday, February 27, 2019 7:24 PM 

To: 'MARTINA LIPNIK'; 'Julijana Dolenec'; '2baraina rakalm'; 'Alenka Cibic'; 'Ana Rajšter'; 'Blaž Pišek'; 'Borut Smodis'; 'EMTE D.0.0. PIELICK'; 'Jurij 
Stare'; 'Magda Matičič'; 'Miroslava Vetrih'; 'Molka Simon'; 'Nika Katnic'; 'Sanja Simic'; 'saso.zagar@gmail.com'; 'Tanja Vilar'; 'vida.skerjanc@gmail.com'; 
'Neja Tomšič' 

Subject: RE: osnutek za dokument "Naloge DUO v letu 2019 

Zdravo 
Prebral sem naloge in smatram, da je kvalitetno in razumljivo pripravljen. Imam pa nekaj dopolnitev in predlogov. 
5 naloga - park pred kino Mojca: predlagam rušitev hiše ob parku, saj je nevarnost, da se zruši. 
7 naloga - predlaga, daje enakih zabojnikov manj, pa rajše večkrat praznenje. 

9 naloga - uskladiti z novogradnjami na tem območju. 
10 naloga - manjka mi eventuelna opredelitev problemov v tem prostoru (stanovalci, gasilci, Terlep) in osnovni namen rabe prostora, da se vidi ali 
ustreza v tem okolju. 
Nekje bi morali navesti tudi naloge urejanja problemov krajanov npr: trgovina, trafika ipd, skrb za urejenost v parku Tivoli, skrb za spominska obeležja 
na tem območju. čistilne akcije, sodelovanje društev. Nič nimamo glede Kampusa in planov železnice na tem prostoru. 
Če je kaj od predlagane uporabno ocenite, sicer je nekaj verjetno že kaj v besedilu upoštevano. 
Mikolič 

From: MARTINA LIPNIK [mailto:martina.liQnik@siol.net] 
Sent: Tuesday, February 26, 2019 7:22 PM 

To: 'Julijana Dolenec' <jlulijana.dolenec@siol.net>; '2baraina rakalm' <2baraina@gmail.com>; 'Alenka Cibic' <alenka.cibic@gmail.com>; 
'Ana Rajšter' <@jster.ana@gmail.com>; 'Blaž Pišek' <Blaz.Pisek@sel.si>; 'Borut Smodis' <borut.smodis@_ijs.si>; 'EMTE o.o.o. PIELICK' 

<Qielick@siol.net>; 'Jurij Stare' <jurj.stare@siol.net>; 'Magda Matičič' <maticic.magda@.gmail.com>; Miloš Mikolič- SUS 

<Milos.Mikolic@sindikat-zsss.si>; 'Miroslava Vetrih' <miroslava.vetrih@gmail.com>; 'Molka Simon' <molka@iskratel.si>; 'Nika Katnic' 

<nika.katnic@gmail.com>; 'Sanja Simic' <saoja.simic@siol.net>; saso.zagar@gmail.com: 'Tanja Vilar' <tanja_vilar@t-2.net>; 
vida.skerjanc@gmail.com; 'Neja Tomšič' <neja.tomsic@gmail.com> 
Subject: osnutek za dokument "Naloge DUO v letu 2019 

Spoštovani, 

Pošiljam vam dopolnjen (skrajšan) osnutek dokumenta »Naloge DUO v letu 2019«, kar bom morala priložiti Zapisniku skupščine - zbora DUO. 
Prosim, da me opozorite, če kaj ni primerno, sicer pa potrdite, kot na zboru sprejeto, kar sem poslala. 
Lp Martina Lipnik 
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