13. 5. 2009

Stara Šiška lovi zadnji vlak
Matevž Čelik
(članek je objavljen na http://www.trajekt.org/?tid=1&id=1128)
Zaradi bližine mestnega središča in Tivolija ter pristnih historičnih ambientov je Stara
Šiška eno priljubljenih območij za bivanje. Izpraznjeni industrijski kompleksi so bili v
zadnjih letih vroče žemlje za investitorje, kakovost življenja v tem zanimivem delu
Ljubljane pa je zaradi slabo načrtovanega zgoščanja poselitve po izgradnji najnovejših
stanovanjskih kompleksov žal upadla. Načrtujejo pa se nove stolpnice.
Šiška je eden redkih predelov Ljubljane, kjer ima mesto nekaj »mesa« in kjer imajo ulice
urbano dimenzijo, ki je v prestolnici redka. S svojimi zanimivimi urbanimi ambienti in
zgodovino, povezano s predelavo in prodajo alkoholnih pijač bi lahko postala nekašen
ljubljanski East London, očitno pa zdaj lovi zadnji vlak. Prebivalci, ki že več let organizirano
delujejo v okviru Društva za urbano okolje Stara Šiška, si v svojem domačem prostoru
prizadevajo za življenje, ki bi ustrezalo zgodovinskim kakovostim tega dela mesta in
njegovim prednostim. V pripravi pa je več prostorskih načrtov, ki lahko zapečatijo vizije
prizadevnih Šiškarjev.
DUO Stara Šiška je pripravil že več predlogov za ureditev parkiranja, za ureditev potrebne
oskrbe, ki je z zaprtjem tržnice in nekaterih trgovin nazadovala in za ureditev odprtih
prostorov ter zelenih površin. Vključil se je tudi v projekt PoLok, ki ga izvaja Inštitut za
politike prostora, kjer Šiškarji svoj pozitivni pristop aktivno prenašajo na druge civilne
iniciative sodelujoče v projektu. Žal pobude teh Ljubljančanov že več let ostajajo preslišane,
novi veliki stanovanjski kompleksi pa se ob podpori mestnega prostorskega urada odvijajo
dalje. Ob zadnjem predlaganem posegu, novih stanovanjskih stolpnicah na mestu Fructalovih
skladišč, so zato Šiškarji sklenili, da bodo za podporo za skladno načrtovanje Šiške poprosili
tudi someščane in drugo javnost.
Prostorski načrt za stanovanjski kompleks na lokaciji dosedanjega Slovenijavina (med
Medvedovo, Frankopansko, Žibertovo in Gubčevo ulico) je ljubljanski mestni svet potrdil že
marca (26. seja, dne 30.3.2009), trenutno poteka razgrnitev gradiva za območje Fructala (med
Celovško, Frankopansko, Žibertovo in Gubčevo ulico), v pripravi pa sta še prostorska načrta
za območje Tržnice Šiška in prostor med ulico Milana Majcna in Gasilsko ulico. DUO Stara
Šiška opozarja, da so posegi načrtovani ločeno drug od drugega, da bistveno povečujejo
gostoto poselitve in ogrožajo kakovost bivalnih pogojev za celotno območje Stare Šiške. Zato
pozivajo mestni svet Mestne občine Ljubljana, da vse štiri omenjene prostorske načrte
obravnava skupaj, da organizira skupno javno razpravo za vse štiri posege, ki bi zagotovili
udejanjanje celovitejše vizije tega prostora in da resno upošteva pripombe prebivalcev.

