CIVILNA PODBUDA ZA SPOŠTOVANJE DEDIŠČINE DUTOVELJ

OHRANITI in ZAŠČITITI ŽELIMO izjemno arhitekturno in krajinsko dediščino naših prednikov, ki prekaša
sodobne stvaritve. Ta dediščina je enkratna in avtentična. Oblikuje našo kulturno identiteto.

 Dutovlje 2020

Dutovlje 2021 

Ali je izboljšana podoba vasi?

Je bolj kraška kot je bila ali manj?

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?

Posnetek iz državnega registra
nepremične kulturne dediščine:
• Dutovlje- zaščitena
naselbinska dediščina EŠD:
15960 (svetlo rumena),
• Dutovlje- cerkev sv. Jurijakulturni spomenik, EŠD: 3635
(temno rumena).

PROJEKT PRENOVE „Plac v
Dutovljah:
• ni bil javno razgrnjen
• niti javno predstavljena
namera o takšni prenovi.
Gre za zgodovinski poseg v
bivanjski prostor in način
življenja krajanov Dutovelj.

JAVNA IZJAVA NA 19. OBČINSKI SEJI SVETA OBČINE SEŽANA- 18.11.2021: https://www.youtube.com/watch?v=pyAsWgpMh5M,
1: 51: 50: Odgovorna projektantka Nataša Đukić Vasić, Krasinvest d.o.o. izjavi, da potrjuje, da
prenova trga „Plac“ v Dutovljah NI BILA PREDSTAVLJENA KRAJANOM DUTOVELJ.
CPSDD IN OBČINSKI SVETNIKI NA SEJI SO SPRAŠEVALI KDO JE POTRDIL PROJEKT? ODGOVORA JAVNOST ŠE NI PREJELA!

UGOTOVITVE NASTALE ŠKODE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.
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Porušena avtobusna nadstrešnica, izdelana po naročilu Občine Sežana, okrog leta 2000- razlog: nabirala se je nesnaga?!;
V centru Dutovelj menda avtobusnega postajališča NI- ali postajališče še obstaja in kje? Odgovor čakamo že od 18.9.2021;
Porušen zid in stopnice pred cerkvijo – razlog: zagotoviti večjo varnost pešcev in voznikov?!;
Podrta 60-let stara zdrava cedra – razlog: 3 nova parkirna mesta?!;
Oškodovane 3 sto-letne lipe (vprašanje, ali bodo preživele);
Odstranjene vse zelenice v središču kraja – razlog: za zelenje je treba skrbeti in ga zalivati?!;
Zgrajen nov zid pred cerkvijo, ki zapira pogled na trg, arhitekturno izstopa in estetsko ne sovpada z arhitekturo naselbinske
dediščine jedra vasi, ZDAJ se ob njem se nabirajo smeti in druga nesnaga;
Zgrajene nove, monumentalne stopnice pred cerkvijo ne sovpadajo s tradicionalno arhitekturo zaščitene naselbinske
dediščine in arhitekturo zaščitenega spomenika cerkve sv. Jurija v ozadju in so za pešce nevarne;
Nova ureditev ploščadi pred cerkvijo ne dosega standardov arhitekturnega oblikovanja in estetike skladno s trajnostnim
razvojem in kulturno-civilizacijskim nivojem sodobne družbe. Z vseh vidikov zmanjšuje vrednost arhitekturnemu spomeniku
cerkve sv. Jurija in s parkiranjem vozil pred vrati odraža nespoštljiv odnos do kulturne dediščine in naših pokojnih prednikov;
Nova asfaltirana ploščad pred cerkvijo je nevarna za pešce, saj lahko avti parkirajo pred vhodom v cerkveno dvorišče,
nevarna je tudi za voznike avtov, da ne zdrsijo po stopnicah;
Kamnite, gladke vdolbene mulde ob robu cestišča so nevarne za pešce, saj drsijo in niso skladne s pogoji zagotavljanja varne
pohodne površine, sploh če so postavljene vzdolž centralnega dela vasi, kjer se zadržuje največje število pešcev;
Štokani tlakovci ob cestišču ovirajo hojo, niso primerni za invalide in otroške vozičke, zato peš promet poteka po cestišču;
Spremenjena je identiteta kraja in s tem oškodovana kulturna identiteta prebivalcev.

UGOTOVITVE KRŠITEV
• Kršenje Ustave RS: 5. in 73. člen
• Kršenje Zakona o cestah, Gradbenega zakona, Zakona o varovanju
kulturne dediščine, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o javnih
naročilih, Zakona o informacijah javnega značaja, Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
• Kršenje Občinskega prostorskega načrta, Statuta Občine Sežana

NELEGALNA
GRADNJA

Ugotovitev št. 1: DRSI/Občina Sežana kot
investitor projekta NI pridobil gradbenega
dovoljenja za izgradnjo zidu pred cerkvijo,
Ugotovitev št. 2: DRSI /Občina Sežana kot
investitor projekta NI pridobil gradbenega
dovoljenja za izgradnjo stopnišča pred
cerkvijo,
Ugotovitev št. 3: DRSI /Občina Sežana kot
investitor projekta NI pridobil gradbenega
dovoljenja za spremembo namembnosti na
območju odstranjenega avtobusnega
nadstreška/postajališča,
Ugotovitev št. 4: V skladu s 4. členom GZ* je
za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo
namembnosti objekta treba: - imeti
pravnomočno gradbeno dovoljenje
* Takrat veljaven Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20)

Na gradbiščni tabli so zapisani 3 pooblaščeni
inženirji, četrti je kot svetovalna družba
zapisan v pogodbi o izgradnji ceste. NIHČE NI
UGOTOVIL NOBENE NEPRAVILNOSTI!

POTEK DOGAJANJA

• Župan in občinska uprava trdijo, da
smo bili Dutovci pravočasno in
ustrezno obveščeni o prenovi „Placa“.
Celo na dveh javnih predstavitvah.

RESNICA

• 9.2.2021 prejmemo prebivalci vasi
Dutovlje v poštne nabiralnike obvestilo
Župana Občine Sežana, Občinske
uprave in Krajevne skupnosti Dutovlje,
o napovedi gradnje:
POMEMBNO- trdijo:
•

•
•

projekt se ni bistveno spremenil od
zadnje predstavitve (2019), ki je bila
namenjena zgolj cesti in pločnikom
(načrt prenove „Placa“ je datiran 2020)!
bistvo in namen projekta je ureditev
ceste!
„ureditev trga“ sta edini 2 besedi na
obvestilu, ki omenjata prenovo „Placa“!

KAJ NAM GRADITE?
• Po 2 mesecih prošenj in vprašanj: „KAJ NAM GRADITE?“ na katere ODGOVOROV NI BILO, smo 24.5.2021
organizirali protest krajanov na gradbišču ob 8.00 in ob 13.00 uri, da bi skupaj nagovorili odgovorne na
projektu in jih PROSILI ZA POJASNILA. ZAVRNILI SO POGOVOR, ČEŠ DA NISO PRISTOJNI!
• 2.6.2021, Sestanek na Občini Sežana na pobudo krajanov in KS Dutovlje (po več kot 2-mesečnih prošnjah)
Prisotni še: Občina Sežana – ZVKDS – Krasinvest d.o.o. - NI POSLUHA!
• 8.6.2021, Ponoven demanti do ZVKDS- dr. Peskar, da ne obstajajo trdna zgodovinska dejstva, ki bi pričala,
da je stala v Dutovljah turška utrdba - NI ODZIVA!
• 13.8.2021 pismo Županu Občine Sežana, g. Škabarju, naj ustavi gradnjo in se pogovori z nami NI ODZIVA!
• 16.8.2021, pismo Ministru za kulturo, g. dr. Simonitiju in DS ga. dr. Ignaciji Fridl Jarc- seznanitev o
problematiki vasi Dutovlje in prošnja za podporo- NI ODZIVA!
• avgusta ustanovimo Civilno pobudo za spoštovanje dediščine Dutovelj in zberemo 150 podpisov krajanov
Dutovelj in okoliških vasi, organiziramo 2 odprta, javna pogovorna večera (13.9. in 14.10.2021), kjer
prisluhnemo krajanom in odkrivamo resnico dogajanja. (Vsakič prisotnih več kot 50 ljudi, člani KS Dutovlje
se šibko odzivajo in zagotovijo prisotnost le 1 člana sveta KSD, povabljeni so bili VSI!)

ISKANJE RESNICE IN SOGOVORNIKOV
• 31.8.2021 Na pobudo CPSDD sestanek s KS Dutovlje, Občino Sežana, ZVKDS, Krasinvest d.o.o., župnikom:
- ogledali smo si situacijo na terenu in si izmenjali mnenja in stališča,
- CPSDD je podala idejno rešitev (NA PAPIRJU!) z izboljšavami območja pred cerkvijo in opozorila na kršitve ter zahtevala pojasnila in dogovor,
- Občina Sežana PRAVI, da naj se preštejemo in nam očita, da bomo sami plačali vse spremembe ter KAKO SI UPAMO USTAVLJATI GRADNJO?
Opomba: investitorji so ves čas nemoteno gradili in se niso ozirali na naše pritožbe in predloge za izboljšave!

• Več zahtev po informacijah javnega značaja do ZVKDS, DRSI, Gradbenega inšpektorata, Občine Sežana in
Krajevne skupnosti Dutovlje so odstirali zakulisje, dejstva in kronološki potek strokovnih pristopov pri
prenovi „Placa“ v Dutovljah. Vseh odgovorov še nismo prejeli in kot kaže jih nikoli ne bomo.
• 8.9. in 30.11.2021 prijava CPSDD na Medobčinski inšpektorat in redarstvo Sežana (MIRS) zaradi kršitev
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (OPN) – neupoštevanih 16. členov OPN!
 14.12.2021 pisna najava Inšpektorja, da je začel z inšpekcijskim nadzorom,
 15.2.2022 prejeli pisni odgovor, da je inšpekcijski postopek zaustavil, ker je ugotovil, da so se dela
izvajala skladno s projektno dokumentacijo (kot utemeljeno: projekt nima pridobljenih gradbenih
dovoljenj, brez formalne potrditve Župana, direktorja Občinske uprave ali Občinskega svet Občine Sežana).
Inšpektor ni preverjal ali je bil kršen Občinski prostorski načrt (OPN). V svoji uradni dokumentaciji OPN, ni
omenil niti enkrat - kot, da ne obstaja. Velja TO ISTO MERILO tudi za kršitve drugih „navadnih občanov“?

NAŠA PRIZADEVANJA ZA BOLJŠI JUTRI!
• NAPORI KRAJANOV IN CIVILNE POBUDE ZA SPOŠTOVANJE DEDIŠČINE DUTOVELJ V ZADNJEM LETU DNI:


Evidentiranih 90 pisnih in fizičnih akcij, ki so vse dokumentirane (dopisov, prošenj, prijav, osebnih srečanj, 2 javnih
pogovornih večerov, zapisnikov itn.)



Evidentiranih 27 medijskih objav na TV Slovenija, Radio Slovenija, POP TV, Primorske novice, Delo, Kraški obzornik



Ocena: 2.500 ur prostovoljnega dela vloženega v iskanje resnice, sogovornikov, rešitev,



ŠE DANES NE VEMO KDO JE POTRDIL PROJEKT FINANCIRAN Z JAVNIMI SREDSTVI V VREDNOSTI NEKAJ 100.000 evrov.
Uradno je potekal projekt usklajeno z vsemi zakoni, nihče od mnenjedajalcev in nadzora ni zaznal nobene nepravilnosti.

• PRIZADEVAMO SI ZA CELOVITO SANACIJO DEGRADIRANEGA VAŠKEGA JEDRA DUTOVELJ, vključno z območjem podrte 500 let
stare mitnice, ki se je zgodila leta 2018. Odgovornost za degradacijo je v celoti na Občini Sežana.
• PRIZADEVAMO SI ZA DOSTOP DO TRANSPARENTNIH IN RESNIČNIH JAVNIH INFORMACIJ TER KOREKTNE KOMUNIKACIJE
ORGANOV LOKALNIH OBLASTI DO CIVILNE DRUŽBE
• IMAMO PODPORO ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR, ki je priznala, da je prenova nestetstka in tehnično ni skladna z
uveljavljenimi urbanističnimi standardi in arhitekturnim oblikovanjem. Pripravljeni so sodelovati pri analizi stanja in izvedbi
sanacije degradiranega območja jedra vasi Dutovlje.
• IMAMO PODPORO PRAVNEGA CENTRA ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC IN OKOLJA
Dokument so pripravili člani CPSDD, v Dutovljah, 31.3.2022.

