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Spoštovana ga. poslanka, spoštovani g. poslanec,
V preteklih tednih smo vas seznanili s problematiko dveh novih zakonov:
gradbenega zakona (GZ-1) in zakona o javnih naročilih (ZJN-3B). Tokrat vam
predstavljamo pomen kakovostnih posegov v prostor za uspešen razvoj turizma kot
pomembne gospodarske panoge.

Povzeto po članku: Je nam vsem prostor res dragocena dobrina? arhitekta Janeza
Lajovica, v Sobotni prilogi 27.februar 2021
Gre za bistveno vprašanje: kakšno Slovenijo si želimo zapustiti potomcem. O tem,
kako lepa je, nam politiki govorijo ob vsaki priliki, kako nezadržno jo uničujemo, pa nočejo
niti slišati (kot tudi mnogi med nami ne). Toda za bolj urejeno podobo našega okolja je
koristen vsak trud. Arhitekti poleg vzgoje javnosti lahko za Slovenijo največ naredimo, če
nam bo uspelo prepričati oblastnike, da pri zavzemanju za ohranitev natečajev ne gre za
kruhoborstvo, temveč za temeljno orodje za ohranitev in po možnosti izboljšanje
njene podobe.

Če resno hočemo vrniti Slovenijo med (naj)uspešnejše evropske države, moramo za svoja
vzeti naslednja izhodišča:
- prostor ni samo ekonomska, temveč tudi ključna kulturna kategorija.
- ohranjenost in urejenost krajine in harmonični videz javnega prostora naselij sta najbolj
neposredna kazalca ekonomskega razvoja
- v deželah z izrazitim turističnim potencialom, med katere Slovenija že nesporno sodi,
prostor predstavlja eno od ključnih turistično ekonomskih kategorij
- urejanje in oblikovanje prostora in objektov v njem, ustvarja temeljne plasti
zgodovinskega spomina neke družbe
- trajnostni razvoj prostora je edina smiselna usmeritev za urejanje grajenega okolja
- odlično oblikovanje slehernega elementa okolja je eno od ključnih težišč javnega
interesa.

Zato vas, poslanke in poslanci, pozivamo, da se na glasovanju zavzamete, da zakon
o javnem naročanju ohrani postopek javnega natečaja in gradbeni zakon ohrani
nespremenjeno vlogo arhitekta.
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