From: Blaž Pišek <Blaz.Pisek@sel.si>
Date: Feb 24, 2006 10:39 AM
Subject: Stara Šiška - Slovenijavino
To: urbanizem@ljubljana.si
Cc: info@slovenijavino.si, mol.siska@siol.net
Spoštovani g. mag. Miran Gajšek in sodelavci,
Najlepše se Vam zahvaljujemo za vaš izčrpen dopis z dne 21.2.2006 v zvezi z lokacijo
"Slovenijavino" ob Frankopanski ulici v Šiški. Še posebej se vam zahvaljujemo za
informacije v zvezi s pripravo strokovnih podlag za predmetni občinski lokacijski načrt.
Veselilo bi nas tvorno sodelovati tudi pri tem. Seveda pa bi se morali pred tem bolj seznaniti s
podrobnostmi predmetnega občinskega lokacijskega načrta Slovenijavino. Vsekakor bomo
vsaj informacije, ki ste nam jih sedaj posredovali, skušali po naši moči pregledati do sestanka.
V zvezi s predlaganim sestankom, pa vam sporočamo, da se ga bomo z veseljem udeležili v
vaših prostorih na Poljanski 28 v petek 3.3.2006 ob 9.00 uri.
Obenem bi vas želeli seznaniti s tem, da smo prejeli tudi vabilo Slovenijavina d.d. z dne
21.2.2006, v katerem nas vabijo na sestanek, niso pa predlagali termina. Zdi se nam, da je
glede na to, da je pobudnik predmetnega občinskega lokacijskega načrta Slovenijavino (OLN)
ravno investitor Slovenijavino, primerno, če ne kar nujno, vabiti tudi njih. Izrazili so svojo
zainteresiranost za sodelovanje, kar seveda pozdravljamo. V korist vodenja postopka po
programu priprave OLN bi bilo koristno na sestanek vabiti tudi njih. Glede na naše
sodelovanje s Četrtno skupnostjo Šiška in glede na to, da je Četrtna skupnost Šiška v postopek
priprave OLN že vključena, pa se nam zdi tudi primerno, da vabite tudi njih. Pravzaprav je
predsednik ČS Šiška na sestanku dne 13.2.2006 ob podpori našemu odboru tudi izjavil, da nas
bo o vseh korakih po programu priprave OLN obveščal in vabil. Seveda je enako sodelovanje
obljubil tudi naš odbor Četrtni skupnosti Šiška. Menimo namreč, da je prostorska
problematika Stare Šiške v mnogočem podobna problematiki cele Šiške, če ne kar cele
Ljubljane. O tem vam verjetno ni potrebno pisati, saj že sami omenjate v vašem dopisu
strategijo in prostorski red MOL (v pripravi), ki se celostno ukvarjata s prostorom.
Menimo, da bi z načinom, ki ga predlagamo, dvignili kulturo prostorskega planiranja in s tem
povezanega komuniciranja na višjo raven in hkrati tudi skrajšali postopek. V tem smislu velja
tudi naša pobuda, ki bi vam jo predstavili na sestanku, da organiziramo tudi ogled Stare Šiške
in seznanitev s prostorsko problematiko tega dela Ljubljane. Na razpolago bi lahko dobili
prostor ČS Šiška na Jesenkovi ulici 1, ki je tudi v neposredni bližini gradbišč in lokacije OLN.
Ob petkih dežura na Jesenkovi 1 tudi strokovni delavec ČS Šiška, zato bi morda za tak ogled
predlagali kot dan petek. Seveda pa to prepuščamo vaši presoji in presoji gospoda
predsednika ČS Šiška, Igorja Bambiča.
Prosimo vas, da se v našem imenu tudi zahvalite Gospe Županji Mestne občine Ljubljana
Danici Simšič za njeno posredovanje ter za njen odgovor našemu odboru z dne 17.2.2006.
S spoštovanjem,
za Odbor za lepšo Staro Šiško
Blaž Pišek
P.S.
V kolikor boste potrebovali še kakšne informacije o delu našega odbora, jih najdete na
naslovu:
http://users.volja.net/starasiska/

