 Dutovlje 2020

Dutovlje 2021 
Ali je izboljšana podoba
tipične kraške vasi?

Dutovlje 2020

Dutovlje 2021
Ali je zagotovljena
boljša varnost pešcev
in voznikov?

 Dutovlje 2020

Dutovlje 2022 
Ali so asfalt in betonski zidovi
ter odstranitev zelenic
oplemenitili sakralni prostor
cerkve sv. Jurija?

PRENOVO „Placa“ SMO PLAČALI OBČANI!

RUŠITEV „BASARJEVE HIŠE“ JE EDINA
RUŠITEV ZA NAMEN ŠIRITVE CESTE!
VSE OSTALE RUŠITVE IN NOVE
POZIDAVE NA „PLACU“ NISO
POGOJENE S ŠIRITVIJO CESTE-zato bi
morali pridobiti gradbena dovoljenja.

ALI SMO PRENOVO TUDI NAROČILI? SMO JO ŽELELI-TAKŠNO?

CIVILNA PODBUDA ZA SPOŠTOVANJE DEDIŠČINE DUTOVELJ
JAVNA IZJAVA NA 19. OBČINSKI SEJI SVETA OBČINE SEŽANA, 18.11.2021

Kar smo zaznali kot pomanjkljivosti izvedbe projekta so zlasti:
1. Krajani smo upravičeno pričakovali, da projekt arhitekturne ureditve pripravi usposobljena
strokovna ekipa, ki pozna prostor in njegove značilnosti, ki je pripravljena spoznati zgodovino
lokacije in svoja spoznanja prenesti v oblikovalsko primerno ambiciozen projekt.
2. Ker izvedeni projekt ne dosega t. i. "minimalnih standardov" oblikovanja javnih površin, krajani
zahtevamo, da se izvedejo ustrezna sanacijska dela, ki bodo vsaj do določene mere upravičila
dosedanjo porabo javnih sredstev.
Spoštovani Občinski svetniki, glede na vse našteto prosimo, da razumno podprete naša prizadevanja
in oblikujete ustrezne sklepe, ki bodo zagotovil fazno prenovo v smeri postopne, a celovite sanacije
»placa« v Dutovljah. Pripravljene imamo tudi predloge rešitev. K projektu bi morala pristopiti
strokovna skupina arhitektov, krajinskih arhitektov, oblikovalcev, ZVKDS. Hkrati naj se oblikuje
operativna interdisciplinarna delovna skupina za koordinacijo in potrjevanje rešitev ter
spremljanje izvedbe prenove, v sestavi predstavnikov lokalnih oblasti, prej omenjene stroke,
projektanta in krajanov Dutovelj. Rešitev se izbere s konsenzom krajanov na način, da se javno
razgrnejo variante.
Vzporedno se pridobiva različne finančne vire preko Ministrstva za kulturo, Občine Sežana in
evropska sredstva.
Projekt naj se izvede v več fazah. V letu 2022 je potrebno popraviti vsaj zid in stopnice pred cerkvijo,
za kar je potrebno rezervirati tudi sredstva. Prosimo, da zaustavite dela na platoju pred cerkvijo, saj
bo potrebno poiskati ustrezne rešitve v povezavi z zidom in stopnicami in zaščititi stoletne lipe.

KRAJANI DUTOVELJ IN OBČINSKI SVETNIKI OBČINE SEŽANA
NISMO ŠE PREJELI ODGOVORA: KDO JE ODOBRIL PROJEKT?

