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Poziv k premisleku o organizacijskih spremembah na področju urejanja prostora
Spoštovani,
Skupina Odgovorno do prostora! se pridružuje posameznikom in organizacijam, ki so se te dni
že odzvali na napovedane spremembe v reorganizaciji dela Ministrstva za okolje in prostor in
vas poziva, da se o teh rešitvah še posvetujete s strokovno javnostjo.
Pred volitvami smo stranke opozorili na to:
‐
da so v urejanju prostora nujno potrebne korenite spremembe,
‐
da so cilji trajnostnega razvoja in racionalne rabe prostora dosegljivi le z vztrajnim,
strokovnim, odprtim in učinkovitim usklajevanjem interesov v prostoru, ne pa z normiranjem,
prepovedmi ter zagovarjanjem posameznih, sektorskih ali zasebnih interesov in
‐
da zožitev problemov urejanja prostora na vprašanja dovoljevanja gradnje ni ustrezna
in je dolgoročno tudi narodnogospodarsko škodljiva.
Naša skupina sicer že dalj časa zastopa stališče, da je treba urejanje prostora organizirati
horizontalno kot strokovno službo na ravni delovanja Vlade, saj bi samo na tak način lahko
zagotovili temeljne pogoje za učinkovitejše usklajevanje interesov v prostoru, in pospešitev
postopkov. Treba se je zavedati, da so za učinkovitost sistema urejanja prostora, bolj kot
predpisi, pomembni jasno opredeljeni cilji, čas namenjen usklajevanju, pravočasno
vključevanje javnosti in sposobnost odločanja na horizontalni in vertikalni ravni procesov.
Pred volitvami smo kot odziv na napovedi iz strankarskih programov sporočili: »Do
združevanja smo skeptični, ker samo po sebi ne prinese nujno niti racionalizacije dela in
stroškov, niti boljšega usklajevanja med resorji, niti hitrejšega odločanja. Nasprotno,
usklajevanje med resorji lahko z združevanjem celo postane manj transparentno in bolj
podvrženo igri interesov. Od politike pričakujemo, da bo probleme v sistemu končno priznala,
jih s pomočjo relevantnih nosilcev znanja, izkušenih predstavnikov stroke proučila v vsej
razsežnosti njihovega pojava, in nato ustrezno ukrepala.« Danes ugotavljamo, da so že stekli
postopki za reorganizacijo dela ministrstva za okolje in prostor, ki pa so žal nedomišljeni in ne
vodijo k rešitvi problemov na področju urejanja prostora.
Naša skupina zadnji dve leti organizirano spremlja dogajanje na področju urejanja prostora in
se aktivno odziva na vse ukrepe Vlade in resornih organov, ki se dotikajo sistema urejanja
prostora. Delujemo na različnih strokovnih področjih in se v postopkih urejanju prostora
pojavljamo v različnih vlogah. Prepričani smo, da smo prav zaradi znanja in izkušenj dolžni
opozarjati na probleme in delovati v prid učinkovitim rešitvam v sistemu. Zelo dobro se
zavedamo kompleksnosti problemov v urejanju prostora in iz poklicne odgovornosti pozivamo
odgovorne na politični ravni k spremembam, pri čemer pa poudarjamo, da morajo biti te res
premišljene. Veliko problemov povezanih z urejanjem prostora, ki jih v zelo zaostrenih oblikah
čutijo državljani, gospodarstvo in politika, namreč izvira prav iz slabo domišljenih in
enostranskih rešitev, ki so bile v preteklosti navkljub opozorilom stroke uveljavljene v praksi.

Po dveh letih doslednega odzivanja na zakonske spremembe in spremljanja različnih drugih
programov in dokumentov povezanih z urejanjem prostora lahko z gotovostjo trdimo, da
spremembe zakonodaje, zlasti tiste, ki ne nastanejo na podlagi strokovno pretehtanih
ugotovitev, ne dajejo pričakovanih rezultatov. Trditev najbolje dokazuje dejstvo, da so prav
vse spremembe zakonodaje v zadnjih desetih letih ciljale na skrajševanje postopkov, praksa
pa kaže ravno nasprotno, postopki so daljši, prihaja do blokad, mrtvega teka.
Zbrani v skupini Odgovorno do prostora! od nove vlade pričakujemo :
1
izdelavo ocene stanja v prostoru in vzpostavitev sistema stalnega spremljanja stanja v
prostoru;
2
izdelavo multidisciplinarne analize sistema urejanja prostora in zagotovitev
doslednega vrednotenja prostorskih razsežnosti razvojnih programov in politik na ravni
države;
3
vzpostavitev službe za urejanje prostora na ravni Vlade RS (načrtovanje, gradnja,
varstva, raba, vzdrževanje in prenova vseh sestavin prostora);
4
uvedbo stalnega javnega poročanja o vseh vidikih urejanja prostora ter zagotovitev
formalnih in drugih (finance, znanje, čas) pogojev za bolj učinkovito vključevanje javnosti v
zadeve s področja urejanja prostora;
5
podporo razvojno raziskovalnemu delu in povečevanju znanja na področju urejanja
prostora;
6
ureditev zakonodajnega okvira in zagotovitev tekočega izvajanja postopkov v sistemu
urejanja prostora.

Prepričani smo, da bi premišljeno sprejemanje odločitev za uresničitev zgoraj zapisanih
pričakovanj lahko vzpostavilo pogoje za doseganje bolj smotrne rabe omejenega
nacionalnega prostora.
Z lepimi pozdravi v pričakovanju dobrega sodelovanja!
Mag. Maja Simoneti, udika, Inštitut za politike prostora
Koordinatorka Odgovorno do prostora!
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