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Ljubljana, 28. 3. 2006

Spoštovani Gospod mag. Gajšek,
Načelnik Oddelka za urbanizem!
Dovolite nam, da se vam še enkrat zahvalimo za vaš odziv in vaše vabilo, da nas vključite v aktivnosti, ki jih
vaš oddelek opravlja v zvezi s pripravo Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠS 1/1-2
Stara Šiška. Zelo nas je veselilo, da smo vam lahko 3. marca 2006 predstavili problematiko, s katero se naš
odbor ukvarja in naše poglede, kako si želimo vključevati v prostorsko urejanje Stare Šiške. Zahvaljujemo se
vam tudi za poslan izvod Odloka o ureditvenem načrtu za območje ŠS 1/1-2 Stara Šiška, iz leta 1995, ki
nam je izjemno koristil pri pripravi dogovorov s sestanka.
Na omenjenem skupnem srečanju smo se namreč dogovorili, da vam pripravimo:
•
•
•

listo kršitev navedenega odloka;
spisek potrebnih sprememb Odloka iz leta 1995, glede na to, da se je stanje od leta 1995 do danes v
nekaterih pogledih že spremenilo;
listo smernic oz. usmeritev, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju ureditev
Stare Šiške.

V prilogi dopisa smo pripravili dokument, ki vsebuje navedene podatke. S tem v zvezi vam želimo tudi
pojasniti, da podatki seveda niso celovita slika prostora Stare Šiške oz. slika, kakšen naj bi ta prostor postal,
da bi izboljšali bivanjsko okolje za vse uporabnike prostora. Za kaj takega ni bilo niti dovolj časa, niti
strokovnega znanja. Smo pa uspeli ugotoviti, kar smo pravzaprav ocenjevali že prej, da se je pomembno
usmeriti na celovito reševanje prostorskega problema Stare Šiške in verjetno celo revidirati celoten veljaven
prostorski akt iz leta 1995. Razlogov za naše tovrstno razmišljanje je več. Načrt, ki smo ga nekateri člani
pregledali, se je izkazal, da je v delih vseeno bistveno zastarel in "manj" primeren ter je potreben ažuriranja.
Razlogi so v spremenjenih prometnih razmerah, v vaški prostorski strukturi Šiške, kamor se sedaj vnašajo
posamezni elementi mesta (npr. bloki), ne zagotavlja pa se celovitega "mestnega" prestrukturiranja prostora,
v spremembi lastniške strukture zemljišč (več zasebne lastnine in praktično nič mestne oz. bivše družbene),
kar onemogoča sprotno in z načrtom predvideno zagotavljanje javnega programa načrta itd. V tem smislu
smo kot odbor pripravljeni tudi sodelovati pri popravkih, ki pa so seveda v kompetenci strokovnih služb.
V priloženem gradivu smo tako sicer navedli tudi nekaj okvirnih smernic, celotne vizije in podrobnejših
smernic, pa iz navedenih razlogov ne bi podajali. Naj posebej izpostavimo, da želimo sodelovati na način, ki
bi prinesel takšne prostorske rešitve, kakršne prostor Stare Šiške prenese oz. takšne rešitve, ki ta prostor
izboljšujejo. Dosedanje so ga žal, včasih tudi poslabševale. Možnih načinov sodelovanja je več - različne
delavnice (povezave javnosti in stroke), delo v komisiji (najbolj znana tovrstna komisija je verjetno tista za
projekt HE na spodnji Savi) in še kaj bi se našlo. Tudi o tem bi se želeli pogovoriti na našem naslednjem
sestanku.
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Upam, da smo s poslanim pripravili tisto, za kar smo se skupaj dogovorili in vas prosimo, da priloženo
pregledate, ter nam sporočite datum naslednjega sestanka.

V pričakovanju naslednjega sestanka z Vami, Vas prisrčno pozdravljam!
Za odbor
Blaž Pišek

Priloga:
• kot v besedilu
V vednost:
• Četrtna skupnost Šiška, Kebetova 1. 1000 Ljubljana
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