Izjava Civilne pobude za spoštovanje dediščine Dutovelj - CPSDD
Kot priloga zapisnika in v roke udeleženim na Izredni seji Sveta KS Dutovlje v četrtek,
dne 23. 12. 2021 ob 19h
1. V CPSDD ugotavljamo, da so bila vsa dosedanja dela na objektih ob cestišču, kot del
projekta “Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel –
Dutovlje in odsek 1015 Dutovlje – Sežana”, izvedena na podlagi projektantskega
načrta, ta pa ni bil zasnovan konceptualno in na način, da bi zagotovil celostno
prenovo zaščitenega vaškega jedra.
2. V 35. čl. OPN Občine Sežana je zapisana jasna zaveza k prednostni obravnavi
dvigovanja kakovosti naselij in k razvoju, ki bo zagotavljal učinkovito sanacijo
degradiranih območij. Skladno z 91. čl. OPN so na objektih in območjih kulturne
dediščine dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni
ohranitvi dediščine ali k zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na
mestu samem. Da je naselbinska dediščina Dutovelj izjemna kulturna krajina
državnega pomena, opredeljuje 44. čl. OPN, kjer bi morali biti še posebej pazljivi pri
umeščanju novih posegov z ohranjanjem socialne, ekološke in vizualne funkcije.
3. Priprava zgoraj navedenega projekta ni sledila ključnim strokovnim smernicam o
urejanju javnega prostora. Ni vsebovala javne razgrnitve z zagotovljenim časom, v
katerem bi bilo občanom omogočeno postavljati vprašanja in podajati predloge.
4. Uničevanje historičnega vaškega jedra se je začelo s protipravno rušitvijo mitnice, pri
čemer je ZVKDS dal soglasje “za nazaj”. Nadaljuje se s prenovo regionalne ceste, ob
kateri se uničuje celoten vaški trg.
5. V CPSDD zahtevamo v zvezi z Dutovljami celovito presojo vplivov na širše okolje in
oblikovanje usklajenega predloga, ki bo celovito zajemal ureditev tranzitnega in
stacionarnega prometa. Projekt naj celostno sanira degradirano vaško jedro z
upoštevanjem empatičnega pristopa do domačinov, ki svojo vas spoštujejo in v njej
potrebujejo kulturo bivanja.
6. Ker je cesta že končana, v CPSDD zaradi zahteve po takšnem celostnem pristopu
predlagamo (polletni) odlog izvedbe del pred platojem cerkve Sv. Jurija in odlog
oblaganja betonskega zidu. Ker sta od njega materialno in finančno neodvisni,
prenova in sanacija teh dveh območij ne vplivata na zaključek gradbenega posega v
cestišče.
7. Vztrajamo na predlogu, ki je bil javno predstavljen na 19. Občinski seji, čeprav ni
zapisan v zapisniku seje, da naj Občina načrtuje sanacijo celotnega degradiranega
območja vaškega jedra.
8. Pri oblikovanju takšnega načrta želimo aktivno sodelovati. Svoje sodelovanje
ponujajo tudi ustrezno zainteresirane inštitucije in posamezniki.
9. Ker je delovanje naše civilne inciative legitimno, pričakujemo, da nas vključite v
načrtovanje in soodločanje kot enakovrednega deležnika.
V imenu Civilne pobude za spoštovanje dediščine Dutovelj, vabljena predstavnica Jasna Čuk
Rupnik

