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Najava dogodka: UČINKOVITA POT DO GRADBENEGA DOVOLJENJA
V petek, 24. maja 2013 bo v dvorani Državnega sveta, na Šubičevi 4 v Ljubljani
med 10.00 in 13.00 uro potekala javna predstavitev predloga skupine Odgovorno do prostora! za
spremembe pri pridobivanju gradbenega dovoljenja poimenovanega ZGOdba.
Dogodek je namenjen seznanitvi s spremembami in razpravi o ukrepih za večjo učinkovitosti
sistema pridobivanja gradbenega dovoljenja v Sloveniji. Nanj skupina OdP vabi zainteresirano
javnost s področja urejanja prostora in gradnje objektov, od občin do investitorjev, javne uprave
in strokovnih organizacij.
Skupina Odgovorno do prostora! je v želji, da bi prekinila prakso neuspešnega nagovarjanja
odgovornih k vključevanju stroke v pripravo novih rešitev, preteklo leto sklenila oblikovati
strokovne pobude za spremembe sistema in po svoje prispevati k razvoju učinkovitih novih rešitev.
Predlog ZGOdbe je dobro leto nastajal na ravni skupine OdP, izvedena so bila posvetovanja s
predstavniki različnih deležnikov, ki sodelujejo pri gradnji. Glede na različne odzive in razmere je
predlog dozorel za širšo javno presojo. Skupina OdP pričakuje, da bo sprožil živahno razpravo in
postal podlaga za pripravo učinkovite nove sistemske rešitve. Prve od potrebnih.
Bistvo rešitve, ki jo predlaga ZGOdba, sloni na stališču, da ključni problemi sistema ne izvirajo iz
slabih predpisov, ampak iz načina, kako jih izvajamo. Zato ZGOdba probleme pri pridobivanju
gradbenega dovoljenja naslavlja celovito in poleg sprememb pri pripravi dokumentacije
predvideva tudi spremenjen način delovanja vseh udeležencev v postopku pridobivanja
gradbenega dovoljenja in izvajanja gradnje.
Dogodek bo potekal v treh sklopih. Pozdravnim besedam bodo sledili predstavitev ZGOdbe in
besede gostov, nato pa bo zbranim dana možnost za razpravo. V dvorano bo povabljena strokovna
in druga zainteresirana javnost, od investitorjev in občin do javne uprave, politike in medijev. Med
gosti bodo k besedi povabljeni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor - Direktorata za
prostor, Gospodarske zbornice Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in
Združenja mestnih občin Slovenije in Ministrstva za javno upravo.
V upanju, da bo javna razprava spodbudila široko zanimanje za nove rešitve v sistemu urejanja
prostora ter da bo predlog ZGOdbe razumljen kot uporabna podlaga za nove rešitve, vas vabimo na
predstavitev in razpravo.

Lep pozdrav v imenu skupine Odgovorno do prostora! in skupine za pripravo ZGOdbe
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Skupina Odgovorno do prostora! od leta 2010 sistematično spremlja razmere v urejanju prostora in si konstruktivno
prizadeva za učinkovitost sprememb v urejanju prostora. OdP! delovno združuje posameznike in predstavnike: Zbornice za
arhitekturo in prostor Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije, Inštituta za politike prostora, Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo, Katedre za urbanizem Fakultete za arhitekturo, Oddelka za geografijo Filozofske fakultete, Oddelka za krajinsko
arhitekturo Biotehniške fakultete, Zveze geodetov Slovenije, Društva krajinskih arhitektov Slovenije, Društva urbanistov in
prostorskih planerjev Slovenije, Društva arhitektov Pomurja in Zavoda za prostorsko kulturo Trajekt.

