/
Janez Janša, predsednik vlade, Kabinet predsednika Vlade RS, Grego rčičeva 20, 25, 1000
Ljubljana
dr. Janez Drnovšek, predsednik RS, Urad predsednika RS, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana,
dr. Danilo Turk, bodoči predsednik RS , Urad predsed nika RS, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana,

g. Janez Podobnik, minister, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1001
Ljubljana
dr. Vasko Simoniti, minister. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10. 1000 Ljubljana
g. Andrej Bajuk, minister, Mi nistrs tvo za finance. Župančičeva 3, 1000 Ljublj ana
g. Davorin Terčon, župan Občine Seža na, Partizanska cesta 4,62 10 Sežan a
g. Uroš Slamič, župan obč i ne Komen, Komen 86. 6223 Komen
g. Matija Potokar, župan občine Divača, Kolodvorska Sa, 62 15 Divača
g. Zvonko Benčič - Midre, Reška 14, Hrpelje, 6240 Kozina

PREDLOGI Z OKROGLE MIZ E
na temo

Ohranitev kraške krajine - razvojna priložnost Krasa,
ki je bila v veliki sejni dvorani Ob čin e Sežana, 30 . I l . 200 7
Več kot 120 krajanov Obč in e Sežana, Divača in Komen se je udel ežilo okrogle mize Civilne
inici ative Kras, pripravljene na po dlagi aktualne problematike v povezavi z načrti za
urbani st ične posege v kraj ino na Krasu kot odziv na razl i čna stališča invest ito rjev, lokalnega
prebivalstva in občinski h uprav. Strokovnjaki z različnih področij so predstavili svoje poglede
in strokovne podlage za posege v bivalno okolje ter vp live le-teh na kakovost bivanja
lokalnega prebivalstva. Svoja mnenja glede lokalne prostorske politike, prostorskega
načrtovanja, ohranjanja kraške krajine, razvojnih priložnosti Krasa ter o aktualnih
investicijskih namerah v območja nekaterih vasi na Krasu, so predstavili tudi drugi udeleženci
okrogle mize .

Civilna iniciativa Kras je udeleže nce m na posvetu zag otovila, da bo na podlagi magnetogra ma
strnil a pobude in predloge z okrogle mize ter jih posredovala zainteresira ni in strokovni
javnosti ter vsem odgovorni m na nacionalni in lokalni ravn i.
Predloge in pobude z okrogle mize lahko strnemo v naslednj e točk e:

1. Pojmovanje sodobnega razvoja temelji na mo delu traj nost nega razvoja, ki je globalno in
lokalno gledano do nadaljnjega najbolj sprejemljiv model razvojnih prizadevanj. Tudi na
Krasu naj ta model zagotavlja tako rabo prostora, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij ,
ne da bi ob tem ogrožali prihajajočih. Ob tovrstnem razvoju je mogoče dosegati gospodarsko
učinkovitost, okoljsko varnost in socialno pravičnost.
V Sloveniji in na Krasu smo izhodišča za doseganje trajnostnega . razvoja z vidika
prostor skega razvoja že op redelili v dveh pomembnih dokumentih : »Strategiji prostorskega
razvoja Slovenije« in v »Skupnem razvojnem programu obč i n Divača, Hrp elje-Kozina,
Komen, Sežana ter kraškega dela ob čin Koper in Miren-Kostanj evica, Strateški del 200 12010«. V obe h doku mentih so dovolj nazorno opredeljena izhodišča, ki usmerjajo razmerja
med prenavljanjem stavbnega fonda in načrtovanjem novogradenj . V obeh dokumentih sta
prenova in ohranjanje krajine oprede ljena kot ustrezen model integralnega trajnostnega
razvoja.

2. Z upo števanjem navedenih dve
h dokumentov se je mogoče izo gni
ti preveč liberaln emu
gradenj »satelitski h naselij « v bliž
ini kraških vasi. Na Kra su želimo
ohranj ati (ne
pa zlo rab lj ati) privlačnost pro sto ra
za bivanj e ter razvijat i teritorialni
kap ital. ki ga ima Kras v
obliki svoje ohranjene nar avn e in
kultu rne dedi ščin e . Razvoj nik ako
r ne predsta vlja zgo lj
zas eganja novih površin z novimi
-gradnjami. To je zm otn a pred stav
a
o
razvoju. Kakovo sten
razv oj predsta vlja. pol eg nenehn
ega dviganja ravni gos podarsk e
u činkovito sti, ok olj ske
varnosti in socialne pra vičnosti , pre
dvsem dvig ravni kakovosti bivanj
a. ne da bi bili ob tem
ogr oženi nacionalni interesi in kul
turn a identiteta.
dopu ščanju

3. Če bi se v bližnji prihodn osti
na Krasu uresni čili. projekti obse
žnej ših novih pozid av v
obliki satelitsk ih zas elkov ob kra
ških vaseh. bi to pomenilo odt eka
nje
oziroma kanali zacijo
razpoložljivega - sicer zasebnega
- inv esti cijs keg a kap ital a v skraj
no ele me nta me oblike
profitabilnih nalo žb. brez zad ovo
ljivih si nergič ni h učinkov na lokaln
i razvoj . Zat o je nujen
poziv k odgov ornemu ravnanju lok
alnih oblasti in krajevnih sku pnosti.
Nedo rečeno in slabo
odzivn o pro storsko politiko je treb
a v čim krajšem času jasno opr ede
liti in preprečiti namere
po uresničevanju konfliktnih inv esti
cij .
4. Mi nis tru za oko lje in pro sto
r, min istr u za kul tur o in Vla di
RS dajemo pobudo , da
zaradi akt ualne nevarn osti uni čen
ja kra ške kraj ine do spr eje
tja
nov ih ob činskih akt ov, ki
bod o omogočil i ustrezno obravn
ava nje razv oja matičnega Kra sa.
sklad no s 50. čl enom
Zak ona o ohranjanju nara ve (Ur
adni list RS 96/2004 z dne 30.
08
.20 04) Illkoj začasno
zav aru jeta Kra s kot nar avn o vre
dno to in kul tur no kra jin o, kar
navedeni č l en zak ona
omogoča in na ta način splo
h omo gočita izvajanje konvencije
o
čez
mej
n ih kraj inah. kat ere
podpi snica je tudi RS Sloven ija.
5. Mi nis trst vu za oko lje in
pro sto r. Mi nis trst vu za kul tur
o in Mi nis trst vu za
gos pod ars tvo dajemo pobudo , da
se operativno nadaljuje z akti vno
stmi za vzpost avitev
Kraške ga reg ijskega parka in Kra
sa pod okriljem UNES CA, kar bi ime
lo za posled ico ne le
izbolj šanje življenj skih raz me r, tem
več odp rtje mn ogih gospod
ars
kih
pril ožn osti za lokalno
prebivalstvo, hkrati pa bi omogočilo
ohranitev Krasa kot nar avne in kul
turne vredn ote . Poleg
vključitve Kra sa v celoti. uve
ljav lj anj a celostnega pristopa. je zla
sti
po
me
mbno, da država in
mednarodna sku pno st-zakaj mednar
odna skupnost? skle ne tak o pog odb
o ne le (formalno) z
lok alnimi sku pno stmi, t emveč z
lokalnimi prebivalci - civilno inic
iativo, ki bod o najboljš i
skrbniki in uporabniki Kra ške kra
jine, k temu nas zavezujejo tud
i evr opske direktiv e o
o hranja nju biodiverzitete.
Matičn i del Kra sa z obe h
strani meje je treb a zavarovati. Po
priporočilih eks per tov Sve
Evrope naj se to uporabi t.i. pog
ta
odbeni model regionalnih naravnih
par
kov
Fra
ncij
temelji na ustanovnem aktu - pog
e. Mo del
odbi. ki je plod vzajemnega inte
resa in partnerskega
sod elov anj a med državo. region
aln imi obl astmi in lok aln im pre
bivalstvom na osnovi
dogovo ljen e vizije raz voja. ki so
jo kraški obč inski sve ti spr ejel i
v
»Skupne m razvojnem
programu občin Divača, Hrpelje-Ko
zina. Ko men, Sežana ter kraškega
dela občin Koper in
Mir en- Ko stanjevica. Strat eški del
2001-201 0<.<. S tem se bod o v zav aro
van
em ob močj u odprle
tudi mnoge nove priložno sti za
trženje lokalnih pro duk tov in se
okrepili podjetniški
potenci ali.

za

6. Pravočasna in enakopravna ude
ležb a zainteresirane jav nosti v
postopkih dostop a do
informacij ter posledično postopkih
sprejemanj a skupnih prostorsko-ok
oljskih odločite v, je
obveza in ne dob ra volj a izvolje
ne obl asti in upr avnih org anov
( ko ncept partici pativne
demokracij e). K temu jih zav ezujejo
tudi mednarodni dok ument i - npr
. Aarhu ška kon vencija
ter smernic e kohezij ske pol itike
EU . Na Krasu pon uja mo priložn
ost. da se popravijo

ugotovitve, češ da je civilna družba v Sloveniji slabo organizirana in je zato njen vpliv v
družbi preskromen.
Kras je zaokroženo geografsko ob močj e, zato morajo imeti vse kraške obči ne na
urejanja prostora izdelano skupno strategijo in pristop do posegov v kraško krajino
(regionalni prostorski načrt) . Drastični posegi v krajino (neprimerna satelitska naselja), ki bi
jih dovo lila ena občina, bodo imeli trajne posledice ne le za konkretno ožje območje, temveč
za celotno podobo matičnega Krasa, kot tudi na že uveljavljene svetovne lokalitete, ki jih je

7.

Matič ni

področju

pridobil Park škocjanske jame (UNESCO, RAMSAR, MAB). Zalo je odgovornos t pri
vsakem posamezn em župa nu in
reg ij e.

o b či nskem

svetu - hkrati na nivoju

obč ine

in

n as taj ajoč e

8. Lokalne oblasti so odgovorne za razrešitev zateče ne neustrezne prostorske politike in za
posodobitev neustreznih planskih dokumentov urejanja prostora. Pretežni del nase lij na Krasu
ima v prostorskih akti h opredeljene preobsežne površine za dodatno poselitev in gradnjo (kar
je ugotovljeno tudi npr.v "Programu priprave strategije prostorskega razvoja občine Sežana«, ki ga
je sprejel župan občine Sežana že 26. 06. 2006). za veči no naselij je treba ponovne preveriti
ustreznost lociranja in obsega površin za gradnjo ter njihovega komunalnega urejanja.
9. Od pristojnih županov za to zahtevamo, da se za aktualno ogrožena območja na
matičnega

področj u

Krasa (Skibini; Tomaj, Lokev, Grahovo Brdo, Voglje, Kobjeglava ...) takoj

sprej mej o zaščit n i ukrepi, ki bodo do sprejetja novih O PN zašč i t ili prekomern e posege v
teh kraških vaseh, saj bo le tako omogočena ohranitev kraške krajine kot kulturne in naravne
vrednote.
Občine naj se v obsegu svojih zakonskih in organizacijskih možnosti takoj zavežejo, da
investitorjem, ki na naštetih območjih načrtujejo večje investicijske posege v gradnjo
stanovanjskih in podobnih enot za neznane kupce, do sprejetja novih občinskih prostorskih
načrtov. skladnih z novim Zakonom o prostorskem načrtovanj u. ne bodo omogočale izdaje
potrebnih soglasij občine za pridobitev gradbenih dovo ljenj. Kot pogoj za pridobit ev vsakega
gradbenega dovoljena naj do sprejetja novih OPN post avijo skladnost novogradnje z
obstoječo gradnjo na območju ter za naselja na mati čnem Krasu primeren..tip gra dnj e. Občine,
še posebej Obči na Sežana, kot naj večj a občina, kjer je aktualnih naj več spornih satelitskih
naselij. naj se zavežejo, da bodo do sprejetja novih OPN ustavile sodelovanje pri gradnj i na še
nezazidanih zemlj iščih naselij, ki so se že izkazala kot predimenzionirana glede na naravni
prirast prebivalstva v posameznih naseljih na ob močju občine.
10. V vaseh je treba ohranjati obstoječi rob naselja in potencialne večje širitve vasi usmerjati
v večja urbana nase lja (zlasti v Sežano, Komen, Di vačo in Hrpelje-Kozino). Razpoložljivi
investicijski kapital je treba preusme riti v sistematične in organizirane oblike prenov
obstoječega neizrabljenega stavbnega fonda. Investicije v not ranji razvoj naselij naj imajo
abso lutno prioriteto pred investicijami. ki pomenijo širjenja na nova poselitvena ob močja .
Naselja naj se širijo le tam, kjer znotraj obsega nase lja ni za to več možnosti . Na tak način bo
zagotovljeno trajno vlaganje in izboljšanje kakovosti bivalnega okolja kraških vasi. za dosego
navedenih ciljev je treba čimprej pripraviti poglobljeno analizo opravljenega popisa
nepremičnin. V skladu s pričakovanimi potrebami je treba postopoma in eksponentno
obremeniti lastnike neizrabljenega stavbnega-fonda.in zazidljivih zemljišč znotraj naselij . S
sistematič ni m i ukrepi je treba na eni strani vzpodbuditi prenovo, ponuditi neizrabljene
potenciale na trgu neprem ič nin, hkrati ~ pa prepreč it i oziroma onemogočiti pasiven odnos
sedanjih lastnikov - v marsikaterem primeru že dedičev - do svojih neprem i čnin . Lokalne

oblasti naj storijo vse potrebno, da bodo lahko vzpostavlje ni svetovalni centri. ki bodo ljudem
pomagali pri ohranjanju znači lne arhit ekt ure in krajine.
11. Ob vse bolj številnih pokazateljih. kako je Kras bogat z rastlin ami in živalmi ter kako
narava .Krasa opravlja pomembne okoljske funkcije (čiščenje vode, zraka, varovanje prsti,
habitatna funkcija ...), je potrebno še več dela, v skladu z ob stoječo zakonodajo, usmeriti v
njeno varovanje, ohranjanje in promoviranje (nekoristna »gmajna« ne obstaja) ter jo. s
fi nančno podporo obči n, č i mprej in či mbo lj zgolj trajnostno uporabljati (npr. spodbujanje
mehkega turizma, podpo ra integri ranemu in ekološkemu kmetijstvu ...).

12. Zaradi ohranjanja nacion alne in kulturne identitete Krasa zavedanje o lastništvu
nikakor ni nepomembna dimenzija problematike. Evropska zakonodaja ureja
nakup nep remičnim v drugih državah EU po načelu enakopravnosti in recipročnosti, dejansk o
pa se na Krasu zaradi premoči kapitala rušijo vzpostavljena razmerja. Vlado RS in druge
odgovorne pozivamo, da preu či možnosti uveljavitve zaščitne klavzule za omej itev možnosti
nakupa nepremi čnin za tujce , kot jo določa pristopna pogodba med Slovenijo in EU .
nepremi čnin

13. Nastal a ljudska pobuda se bo samoorganizirala tudi v obliki ustanovitve strokovne ekipe.
Ta bo v tesni navezavi z lokalnimi prebivalci in ob upoštevanju njihovih potreb ponudila
sodelovanje z lastniki kapitala in z lokalnimi oblastmi .

14. Zaradi aktualnosti tematike obstaja potreba in želja po nadaljeva nj e tematskih okroglih
miz tu di po drugih krajih Krasa.
15.
Pozivamo Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno-politiko in Službo Vlade RS
za razvoj. da nadaljujeta izvajanje resolucijskega projekt a »Povezovanje naravnih in
kulturnih potencialov Krasa« tak o, da zagotovita ustrezno vklj učevanje lokalne ravn i ter da s
tem projektom zagot ovita operativno zasnovo aktivnosti za vzpo stavljanje Kraškega
regijskega parka .

Red akcijska skupina organizatorja okrogle mize Civilne iniciative Kras (po abecednem
vrstnem redu) :
Bori s Artač, Valentin Bucik, Jurij Clemenz, Marta Čok, Drago Čeme, Stanko Henigman,
Ljubo Lah, Zdravka Mevlja, Vojko Pintar, Miha Pogačar, Rohert Rogi č .
Seža na. 08 . 12. 2007

•

- Poslano nacion alnim in lokalnim medijem .

- V ved nost tudi :
O bči nski svet Obči ne Sežana. Partizanska cesta ~. 62 10 Sežana
UE Sežana - odde lek za urban izem. Partizanska cesta 4. 62 lO sežana
Minist rstvo za okolje in prostor. Direkt orat za prostor. gospa Metka Černe lč. generalna direktorica.
Dunaj ska cesta ..J&. 1001 Lju bljana

M inistrst vo za okolje in pros tor. Direkt orat za prostor . gospa Blanka
Bartol. Dunajska cesta 2 1. 1001
Lju bljana
Ministr stvo za okolje in prostor. Direkto rat za prostor. gospod Dami
jan Uranke r. Dunajs ka cesta 2J.
100 I Ljublja na
M inistrstvo za oko lje in prostor . Agencija RS za oko lje. Vojkova lb.
1000 ljubljana
M inistrstvo za k-ultu ro. Direkto rat za dedišč ino. Maistrove 10. 1000
Ljublja na
Zavod RS za varstvo na rave. Dunajs ka cesta 22. 1000 Ljublja na
Zal-od RS za varstvo kulturne dediščine Sloven ije. Tržaš ka -l. 1000
Ljublja na
Zavod RS za varstvo narave. DE Nova Gor ica. gospa Mirjam
Gorkič . Delpin ova 16. 5000 NO\"3

G OflC3

Zavod RS za varstvo kulturn e dediš č i ne. g. Robert Červ, OE No.'3
Gorica. Delpin ova 16.500 0 Nm'3
Go rica
M inistrst vo za gospod arstvo. Direkto rat za turizem . mag . Marjan Hri
bar . Kotruk ova 5. 1000 ljubljana
Ministr stvo za gospod arstvo. Sektor za razvoj in promoc ijo turizm
a. mag. Ma teja Temin Vu čkovič.
Kotnikova 5. 1000 Lju bljana
Zveza arhit ektov Sloven ije. Dru štvo arhite ktov l jubljana . Karlov ška
cesta 3. 1001 Ljub ljana
Društv o krajinskih arhit ektov Slove nije. Jamni karj eva 101. 1000 Ljublja
na
Dru štvo pisa teljev Sloven ije. Tomši čeva 12. 1000 Lju bljana
France Cukjat i. DZ RS. Š u bič eva 4. 1102 Ljub ljana
Združe nje Sever. Štefano va 2. 1000 Ljublj ana
Društvo za negova nje rodolju bnih t radicij TIGR Primorske. Župan
či čeva 20. 6000 Koper
ZZ B NOB Sloven ije. Zemljemerska 12. 1000 Ljublja na
M inistrstvo za gos podars tvo. Vizjak Andrej . Kotnikova 5. 1000 Ljublja
na
SAZU. Novi trg 2. lOOO Ljublja na
Zares. Matej Lahovnik. Trg prekom orskih brigad 1. 1000 Ljublja na
ZZ P. Erjavč eva 4. PP 332. 5000 Nova Go rica
DeSUS . Kersni ko va 6. 1000 Ljublj ana
Aktivna Slovenija. Komens kega 12. 1000 Ljubljana
LDS. Sloven ska 29. 1000 Lju bljana
SO. Levsnkova l 5. l 000LJublajan
SDS. Komenskega 11. 1000 l ju bljana
SLS. Beetho vnova 4. 1000 Ljubljana
SNS . Ti volska 13. PP 2922. 1000 ljubljan a
N .Si. Cankarjeva II. 1000 Lju bljana
Ministrstvo za zunanj e zadeve . Dimit rij Ru pel. Prešern ova 25. pp 48
1. 1001 Ljublja na

•

