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Mestna občina Ljubljana 
Oddelek za urbanizem 
Načelnik Oddelka za urbanizem g. mag. Miran Gajšek 
Poljanska 28 
 
1000 Ljubljana 
 
 

          Ljubljana, 4. julij 2006 
 
 
 
 
 
Spoštovani Gospod mag. Gajšek, 
Načelnik Oddelka za urbanizem! 
 
 
 
Zahvaljujemo se vam za oba poslana odgovora na naš dopis z dne 14. junija 2006. Glede prvega dopisa 
(opozorilo na UE Ljubljana) upamo, da bo UE Ljubljana začela urejati področje izdajanja gradbenih dovoljenj. 
Še posebej glede na to, da je za gradnjo na vogalu Malgajeve in Medvedove morala zaradi svoje napake že 
9. maja 2006 izdati zaustavitev gradnje. Investitor žal pospešeno gradi dalje, kar pa je že druga zgodba. 
 
Glede drugega dopisa (pripombe DUO), pa se sicer strinjamo z večino vaših navedb. Želeli pa bi še enkrat 
opozoriti, da je naša želja postati udeleženec prostorskega postopka za OLN Slovenijavino s tako težo, da 
bo možno zagotoviti skupen interes lokalne skupnosti (Stare Šiške), na katere območju se poseg načrtuje. 
Zagotavljanje skupnega interesa je sicer prvenstveno naloga vaših strokovnih služb oz. širše Mestne uprave, 
a se iz takšnih ali drugačnih razlogov pomankljivo izvaja. Želimo torej samo enakopraven partnerski odnos v 
postopku. Pod tem razumemo tekoče seznanjanje  z vsemi aktivnostmi v postopku. Kot smo navedli že na 
sestanku pri vas 4. maja 2006, menimo, da samo na način iz Zakona o urejanju prostora takega cilja ni 
možno doseči. Na nivoju 2. prostorske konference je lahko razkorak med pričakovanji investitorja in lokalne 
skupnosti že tako velik, da ga je težko usklajevati. 
 
Kot primer lahko navedemo prakso, ki se je uveljavila v postopku celovite presoje vplivov na okolje v Avstriji: 
»Sodelovanje javnosti je tam pomemben dejavnik procesa. Cilj je, da se izkoristi znanje ljudi, ki so prizadeti 
zaradi plana ali programa oziroma so zanj zainteresirani. Taka javnost podaja nove ideje in inovativne 
predloge rešitev. Poleg tega lahko prispeva h kontroli kakovosti, ker kritično preverja rezultate planiranja in 
zahteva sledljivost in transparentnost. Če je sodelovanje javnosti uspešno, se plan ali program tudi lažje 
sprejmeta. Če prizadeti sodelujejo v planiranju, je možno projekt brez težav udejaniti.« 
 
Naše kakovostno sodelovanje vidimo na tak način. Prostor je namreč skupna dobrina vseh državljanov in ne 
nekaterih bolj kot drugih. Zanemarjanje skupnega interesa na račun ozkih in kratkoročnih podjetniških 
interesov, ki poslabšajo kakovost bivanja in povzročijo širšo družbeno škodo (gašenje tako nastalih 
prostorskih problemov iz mestnega proračuna) ne sme postati praksa. 
 
Naši in vaši cilji so kot jih vidimo enaki in je vaš strah glede naših opozoril in pogojevanja (odgovor v 14 
dnevih) povsem odveč. Naše pogojevanje je pač izhajalo iz tega, da je od datuma sestanka, ko ste obljubili 
odgovore (4. maj 2006) pač minil skoraj mesec in pol. Prosimo vas, da nam pisno odgovorite ali je vaše 
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razumevanje udeležbe DUO v prostorskem postopku za OLN Slovenijavino enako našemu. Vaš odgovor 
pričakujemo vsaj do našega naslednjega rednega sestanka, ki je predviden za 14. avgust 2006. Če smo si 
glede razumevanja enotni, pričakujemo tudi povabilo na seznanitev z vašimi dosedaj opravljenimi 
aktivnostmi na tem postopku v najkrajšem času. 
 
 
 
 
Prisrčen pozdrav! 
 

Predsednik 
Blaž Pišek 
 
 
 
 

V vednost: 
• Četrtna skupnost Šiška, Kebetova 1. 1000 Ljubljana 


