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POROČILO PREDSEDNIKA ZA 4. OBČNI ZBOR 11. JUNIJA 2007
Društvo za urbano okolje – Odbor za lepšo Staro Šiško – DUO je od zadnjega občnega zbora
(12. junija 2006) opravilo vrsto dejavnosti povezanih s svojim namenom, ki je po statutu:
⇒ prizadevanja za boljšo kakovost bivalnega okolja, v smislu funkcionalnosti, estetike,
varnosti itd,
⇒ sodelovanje pri pripravi tehničnih rešitev pri infrastrukturnih ureditvah na območju
Spodnje Šiške,
⇒ prizadevanje za ohranjanje kvalitete kraja (zagotavljanje zelenih površin, varnih
šolskih poti), kulture bivanja in dela v Spodnji Šiški,
⇒ druženje krajanov Spodnje Šiške in somišljenikov,
Tako smo vpeljali redne sestanke vsak 2. ponedeljek v mesecu v prostorih MOL na Jesenkovi
1. Za brezplačno uporabo smo pridobili dovoljenje in ključ. Za skrb glede prostorov gre
zahvala članu g. Milošu Bevcu. Uspeli smo organizirati dve srečanji s predstavniki MOL. Pri
obeh nam je z brezplačnim prostorom priskočila na pomoč osnovna šola Spodnja Šiška, za
kar jim gre vsa zahvala, predvsem gospe ravnateljici Katji Arzenšek ter podpredsednici Niki
Katnič, ki je postavila temelje za sodelovanje odbora in osnovne šole. Prvi sestanek 26.
septembra 2006 je bil namenjen širši predstavitvi za vse krajane in se ga je udeležilo okrog
100 krajanov. Žal v predvolilnem času ni bilo moč ustvariti konkretnega dialoga glede
problematike v naši bivalni okolici, zbrano pa je bilo ogromno podatkov o problemih, ki se
pojavljajo. Drugi sestanek je bil 22. januarja 2007, že z novo izvoljenimi predstavniki MOL.
Za organizacijo tega sestanka gre zahvala predvsem gospe Miroslavi Vetrih ter g. Luku
Divjaku. Na podlagi tega sestanka smo v društvu pripravili pobudo o prometnih rešitvah. Za
to pripravo gre zahvala članu g. Milošu Bevcu. Zaenkrat imamo obvestilo z MOL, da bodo
našo pobudo upoštevali pri načrtovanju in nam omogočili srečanje s strokovnjaki, ki
izdelujejo prometne študije za MOL. Za to srečanje je zadolžena ČS Šiška. Srečanje bo v
njihovih prostorih na Kebetovi 1.
Poleg tega smo skušali redno reagirati na težave in nepravilnosti v naši okolici. Pismeno smo
opozarjali na neurejenost gradbišča na Malgajevi 13, na izvajanje del Gratela ter splošno
zanemarjenost komunalnega in mestnega razvoja okoliša.
V zvezi z našo dejavnostjo ter problemi v okolišu smo obveščali tudi medije Delo, Dnevnik,
RGL, A-kanal (oddaja E+).
Za društvo smo tudi urejali zakonodajne zahteve. Tako smo uspešno opravili registracijo,
pridobitev matične in davčne številke, odprtje računa pri Delavski hranilnici. Uredili smo tudi
uraden dopis društva ter žig. Oblikovanje obojega je brezplačna podpora g. Aleksija Kobala.
Uredili so se tudi podatki o članstvu. Za vse te aktivnosti gre zahvala vsem članom, članom
upravnega odbora, ki so prispevali k temu, predvsem Andreji in Sašu Žagarju.
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Uredili smo oddajo »Letnega poročila za društva za leto 2006« in prilog (Bilanca stanja, Izkaz
poslovnega izida, Izjava za zagotavljanje javnosti podatkov, Pojasnila k izkazom, Poročilo o
poslovanju društva). Za to gre zahvala predvsem blagajniku g. Milošu Bevcu.
Na v decembru 2006 sprejeto pobudo smo v soboto, 14. aprila 2007 izvedli čistilno akcijo in
se pridružili simbolični spomladanski čistilni akciji Za lepšo Ljubljano, ki že tradicionalno
poteka v Mestni občini Ljubljana med 22. marcem in 22. aprilom. Naša akcija je potekala z
začetkom ob 8. uri ter zaključkom ob 13. uri. Sodelovalo je okrog 20 krajanov, od tega tudi
dve družini z otroci. Skupaj smo napolnili 26 vreč prejetih na Snagi za akcijo ter tudi naročili
odvoz (opravljen je bil 18.4.2007). Za odpadno listje, steklo in embalažo (predvsem
pločevinke in plastenke) smo uporabili tudi za to predvidene komunalne zabojnike, tako da
ocenjujemo, da je skupna količina materiala odstranjenega na akciji okrog 35 vreč. Za uspeh
te akcije gre zahvala predvsem članom Simonu Molki, Miroslavi Vetrih (še posebej za vestno
obveščanje krajanov s plakati), Niki Katnič in Mariji Žafran.
Vključili smo se tudi v čistilno akcijo, ki jo je 30. maja 2007 organiziral Zavod za gozdove na
Šišenskem hribu in Jesenkovi poti. Akcije se je udeležil g. Miloš Bevc in predstavil tudi naše
društvo.
Odbor ima sedaj tudi lastno domačo stran, kjer so na razpolago obširne informacije o delu
odbora. Za ažurnost in kakovost te strani gre vsa zahvala predvsem Tini in Bojanu Žagarju.
Uspeli smo tudi poskrbeti za nekaj stikov z ostalimi društvi (Turistično društvo Šiška,
Gasilsko društvo Spodnja Šiška), za kar gre zahvala predvsem članu Milošu Mikoliču.
Nadaljevali smo že pri nastanku odbora pričeto sodelovanje s ČS Šiška ter njenim starim in
hkrati novim predsednikom g. Igorjem Bambičem.
Manj uspešni smo bili pri pridobivanju sredstev za delo društva. Na več prošenj za donacije
zaenkrat ni bilo odziva. Težava je tudi zmanjšanje sredstev, ki jih za take namene namenja
MOL. Razpis za društva je bil žal namenjem bolj kulturnim in športnim društvom. Uspeli pa
smo z materialno donacijo pri Pivovarni Union.
Manj uspešni smo bili tudi s pridobivanjem novih članov in aktiviranjem obstoječih. Glede na
majhno število aktivnih članov pa smo uspeli številne uspehe in načrtujemo te naše aktivnosti
nadaljevati tudi v prihodnje. Problematika v okolišu ostaja pereča. Govora je o razširitvi Hale
Tivoli ter posegu na lokaciji hotela Bellevue.
Program za naslednje obdobje je nadaljevati že vpeljane aktivnosti in s tem skrbeti, da se
izboljša bivalno okolje za vse nas, ki tu živimo, stare, mlade in najmlajše.
Glede finančnega načrta zaenkrat lahko računamo predvsem na sredstva iz članarin. Tu lahko
prispevamo vsi s tem, da spomnimo na obveznosti neplačnike. Z iskanjem donacij bomo
nadaljevali, dobrodošla pa je tudi pomoč članom, ki bi imeli v zvezi s tem informacije.
Naj se na koncu zahvalim vsem članom skupaj za njihov prispevek k delu društva in jih hkrati
vabim, da tako tudi nadaljujejo.
Ljubljana, 11. junij 2007

Blaž Pišek
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