Spoštovani,
V imenu DKAS vas vabim, da se nam pridružite pri pozivu mandatarju in novi Vladi,
da preusmeri tok ravnanja z Lipico in hkrati da signal za potrebne spremembe v urejanju
prostora
Društvo krajinskih arhitektov je te dni opozorilo novo Vlado na ravnanje države s posestvom
Lipica. V času javne predstavitve okoljskega poročila za del načrtovanih ureditev in
imenovanja nove Vlade smo v DKAS sklenili še enkrat opozoriti na nedopustne razvojne
načrte, ki potekajo na račun enovitosti dediščinske krajine posestva, ki je poleg konjske
črede najpomembnejša sestavina tega državno pomembnega spomenika. V podobnem pozivu
ste se nam leta 2006 skupaj s 500 podpisniki že pridružili.
Ravnanje v Lipici je pomembno, ker odraža stopnjo sposobnosti Slovenije za inventiven razvoj
zavarovanih območij in tudi zato, ker ilustrira, kako zaradi posameznih sektorskih in
razvojnih interesov, v Sloveniji razpada sistem urejanja prostora.
DKAS stališče utemeljuje skozi naslednja dejstva:
·
za ureditev Kobilarne Lipice je bil uveljavljen poseben zakon, ki je naravnan na
to, da bi se v postopku sprejemanja prostorskega akta izognili soglasjem pristojnih organov in
sodelovanju civilne družbe; Namesto izdelave DPN je uvedena izdelava akta, ki ga zakon o
prostorskem načrtovanju ne predvideva!
·
pod vodstvom MOP poteka izdelava delnih načrtov za posestvo urejanja namesto
enega celovitega načrta za ureditev zavarovanega območja;
·
po naročilu MOP je bila na ZRC SAZU izdelana okoljska presoja samo za del
načrtovanih prostorskih ureditev.
Danes se v Sloveniji v nasprotju z mednarodno prakso in določili Strategije prostorskega
razvoja Slovenije kompleksna entiteta zavarovanega območja Lipice obravnava po posameznih
delih, izdelujejo se načrti prostorskih ureditev za dele posestva, kar je še posebej v primeru
tako izjemne in kompleksne strukture z večplastnimi vrednostmi, kot je Lipica, nevzdržno.
Razdrobljenost sistema prostorskega načrtovanja oziroma urejanja prostora, ki kompleksna
vprašanja obravnava celovito samo na papirju, je v primeru Lipice dosegla razsežnosti, ki so
dolgoročno narodno gospodarsko škodljive!

V DKAS menimo, da bi kakovosti Lipice ob njenem ustreznem upravljanju lahko nadgradili z
uvrstitvijo na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine v kategoriji kulturna krajina.
Dejavnosti, ki niso neposredno povezane s konjerejo, v kompleks takega formata ne sodijo.
Zato bi moral biti cilj prihodnjih vlad, da se golf igrišče povsem umakne iz območja tega
spomenika. Nova vlada še lahko spremeni tok dogajanja in zaščiti celovitost izjemne krajine
posestva Lipica, zato odgovorne pozivamo k javni podaji stališč do poteka dogodkov v Lipici.
Zato DKAS vabi tudi druge stanovske organizacije in akademske ustanove, da se pridružijo
pozivu novi Vladi, da naj premišljeno pristopi k vprašanju razvoja zavarovanega območja
Kobilarne Lipica in sproži prizadevanja za uvrstitev območja na Unescov seznam.
V imenu UO DKAS, Maja Simoneti
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