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Četrtna skupnost Šiška 
Kebetova 1, 1000 Ljubljana 
mol.siska@ljubljana.si 
 
 
ZADEVA: urgence Društva za urbano okolje, Odbor za lepšo Staro Šiško (DUO) 
 
Na sestankih društva DUO smo oblikovali več zadev, ki se tičejo tudi urejanja problemov na nivoju 
ČS, zato prosimo, da o njih sklepa in ukrepa tudi vodstvo ČS v okviru članstva Sveta ČS Šiška. 
O problematiki smo že obvestili predstavnico ČS, go. Tamaro Krebelj, ki je obljubila tvorno in bolj 
uspešno sodelovanje. 
 
Naše urgence: 
 

1. Zadeva cerkev Sv. Jerneja -  društvo apelira na urad ČS Šiška, da z mestno upravo skupaj 
čimprej reši nepravilno lastninsko situacijo (gre za potencialno grajeno javno dobro, vsi 
podatki o tem že večkrat predstavljeni tudi uradu ČS Šiška) 
 

2. V trati tik ob stavbi cerkve – zemljišče MOL - je še vedno ne-sanirana ugreznina, poškodba se 
povečuje – g. Dolenec je urgiral (20.6.2019) glede popravila na zelenici, z »novo pobudo« 
ge. Grum, dobil povratno obvestilo, da naj bi MOL še »preučeval« - dodatno je treba 
urgirati na OGDP MOL, za kar bi moral poskrbeti tudi urad ČS Šiška  
 
 

3. V zvezi z urejanjem zemljišč v obstoječi stanovanjski soseski: društvo DUO predlaga uradu 
ČS, da bolj operativno poseže na področje urejanja razmer v soseskah – tako glede 
lastniških, kot glede funkcionalnih razmer, ki se spreminjajo v javno škodo, ko sodišča 
razsojajo po željah posameznih etažnih lastnikov, ne pa v javno korist  
 

4. Parkiranje v novi soseski Belle Vie Tivoli - problematika neustreznega  9.9.2 lastniškega 
stanja in režima novih parkirišč v kletni etaži novozgrajenega kompleksa Belle Vie Tivoli; po 
načrtih in v dogovorih z MOL je bilo, skladno z določili OPPN, predvideno v objektu 75 GM 
za potrebe obstoječih prebivalcev v območju Stara Šiška, ki bi morala biti na razpolago na 
enak način, kot PM za prebivalce na javnih cestnih površinah – s posebnimi dovolilnicami in 
mesečnim pavšalnim plačilom;  to se sedaj ne dogaja, saj je teh 75 PM kupilo kar zasebno 
stanovanjsko podjetje SPL, ki jih trži komurkoli; 130PM je na razpolago za najem po urah za 
vse; dolg iz investicije do uporabnikov javnega režima parkirnih mest v območju ostaja, 
apeliramo na urad ČS, da uredi nepravilnosti v odnosu do MU MOL, ta pa dalje z 
investitorji  
 

5. V soseski Stara Šiška se bodo kmalu odprle nove gradnje, gradbene jame; primeri območja 
ABBA in območja  Motomat niso spodbudni – ostajajo ostanki gradbenih odpadkov, smeti,  ni 
pospravljena okolica, poškodovane ceste zaradi komunalnih napeljav, brez  posledično 
potrebnih sanacij, z izgovori, da se bo urejalo ob realizacijah OPPN v celoti; problemi 
tovornega prometa za gradbišče po preozkih cestah (zapore cest – Frankopanska zaprta 
do konca oktobra); Lepodvorska ulica je nedovoljeno zaparkirana, po cesti Milana 
Majcna se nezakonito parkira, na območju vozijo kamioni v nedovoljeni smeri, vse je 
nevarno za pešce in posebej še za otroke na poti v šolo - apeliramo na urad ČS, da uredi 
nepravilnosti v odnosu do MU MOL, ta pa dalje z investitorji 
 

6. Parkirišč za invalide v bližini zdravstvenih ambulant in ustanov za invalide (fizioterapija) ni 
dovolj, za to pa kar nekaj PM za motorje  – apeliramo na urad ČS, da uredi nepravilnosti v 
odnosu do MU MOL, ta pa dalje z investitorji 
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7. Smetnjaki na Ruski in na Medvedovi po novem zasedajo parkirišča ob cestah, pred njimi so 

postavljene varovalne prometne oznake, vse skupaj je prometno utesnjeno, MOL najavlja 
rešitev problemov s postavitvijo »zbirnih otokov za zbiranje odpadkov« (namesto podzemnih 
zbiralnikov) – ostaja odprt problem predvsem na Medvedovi, utesnjene prometne 
površine, parkirišča naj bi bila deloma ukinjena; o vsem je obveščen urad ČS Šiška, ki 
naj intervenira pri MU MOL za prometno varno ureditev stanja  
 

8. Na območju četrti Stara Šiška je bil izdelan elaborat za urejanje prometa v območju, potrdil ga 
je MS, izvedel se je pa samo deloma; nekatere rešitve v prostoru so neprimerne; ob železnici 
vprašanje enosmernega prometa, problem parkiranja v okolici osnovne šole – ni 
parkomatov, prometne površine na severu od šole niso opredeljene kot javne ceste; 
prometni elaborat se je izdelal pod pokroviteljstvom urada ČS Šiška, treba ga je 
ponovno predstaviti javnosti in do kraja realizirati;  
 

9. ČS Šiška je slabo odzivna na pobude društva, niti DUO, niti Turističnega društva; ugotovljeno 
je, da je za območje odgovoren g. Janez Cerar kot profesionalni član ČS; predsednica ČS 
Šiška živi bližje območja Kosez, čemur je po izkušnjah sodeč posvečena večja skrb urada ČS 
Šiška, območje Stara Šiška ostaja popolnoma spregledano, tudi v mestnem časopisu Ljubljana 
niso razmere v območju nikdar izpostavljene; predstavnica ČS Šiška, ga. Tamara Krebelj 
poroča, da je 20.11.2019 najavljena seja ČS Šiška, kjer bo predstavila zgoraj nanizane 
probleme, kakor tudi g. J. Cerarju kot profesionalnemu članu urada ČS Šiška; ČS bo 
pripravila odgovor na naštete probleme z območja delovanja društva DUO, Odbora za 
lepšo Staro Šiško  
 
 
 

Člani DUO čakamo na odgovore ČS glede naštetih problemov, ki naj bi jih ČS obravnavala že 
na sestanku 20.12.2019. 

 
 
Lepo vas pozdravljamo,  
za društvo DUO, 

            predsednica Martina Lipnik, u.d.i.a. 
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