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Pozdravni nagovor gospe Barbare Radovan,
generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja
Spoštovani organizatorji 29. Sedlarjevega srečanja, cenjene gospe in gospodje, drage kolegice in
kolegi!
Res je, kot ste nakazali že v vabilu: današnji dan je poseben. Danes, 1. junija, začnemo v Sloveniji
uporabljati trojček nove prostorske in gradbene zakonodaje.
Ambiciozne cilje smo si zastavili ob njegovi pripravi, pri tem pa smo želeli, da so rešitve evolucijske
in ne revolucijske. Področje urejanja prostora in graditve je zelo široko, s številnimi vključenimi
organizacijami na vseh ravneh družbenega življenja in upravljavskopolitičnimi strukturami. V procese urejanja prostora in graditve so vključeni številni posamezniki – sodelavci na občinah, številnih
ministrstvih, upravnih enotah, javnih zavodih, politični odločevalci na občinski in državni ravni,
prostorski načrtovalci in številni drugi strokovnjaki ter seveda številni prebivalci Slovenije, posamezniki, ki želijo rešiti svoje bivanjske potrebe ali realizirati gospodarsko pobudo, ter ne nazadnje
gospodarski subjekti s pričakovanji in potrebami za realizacijo svojih investicijskih namer. Zato
seveda sistema nismo obračali na glavo, ampak smo poskrbeli za to, da smo v zakonih razdelali
številne, tudi popolnoma nove, instrumente, ki bodo ob uporabi v praksi lahko bolje omogočali
reševanje konkretnih izzivov.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije in akcijski programi za njeno izvajanje, regionalni prostorski
načrti in njihova povezava z regionalnim razvojnim načrtovanjem, odloki o urejanju podobe naselij
in krajine, mnenje občine glede skladnosti projekta s prostorskimi akti v postopkih izdaje gradbenih
dovoljenj, obvezna izdelave projektov za izvedbo, predodločba in ponovna uvedba uporabnega
dovoljenja za vse objekte so samo nekateri od teh ukrepov in instrumentov. Vsi ti in številni drugi
bodo seveda svoj namen in cilj dosegli s svojo uporabo v praksi. Šele praktična uporaba zakona bo
tista, ki nam bo dala odgovore na to, kateri instrumenti so učinkoviti, kateri nepotrebni in katere
procese bo morda treba nadgraditi ali spremeniti.
Po sprejetju zakonodajnega trojčka smo zelo veliko časa namenili predstavitvam in izobraževanjem
za vse, ki bodo uporabljali zakone. Na več kot petnajstih predstavitvah smo več kot dva tisoč sodelavcem ministrstev, občin in upravnih enot, investitorjem, gospodarstvenikom in članom obeh
stanovskih zbornic podrobno predstavili rešitve vseh treh zakonov. Danes pa bomo sami z velikim
veseljem prisluhnili vsem vam, cenjenim predavateljem na današnjem srečanju.
In naj za konec omenim še en pomemben datum. V nedeljo 3. junija se odpravljamo na volitve.
Izbrali bomo politiko in politike, ki bodo usmerjali in krojili smer razvoja Slovenije v prihodnjih
štirih letih. Upam, da bodo zmogli toliko modrosti, da ne bodo na svojo agendo postavili samo
enega, že prevečkrat slišanega stavka »izvedli bomo spremembo zakonodaje, s katero bomo skrajšali
postopke pridobitve gradbenega dovoljenja«. Upam, da bodo znali napore usmeriti v to, da bomo
rešitve, ki smo jih po dolgotrajnih in napornih usklajevanjih dorekli tako s strokovno kot politično
javnostjo, začeli uporabljati. Da bodo znali poskrbeti za potrebne organizacijske spremembe, za
ustrezno kadrovsko ureditev in popolnitev, predvsem pa, da bodo znali in zmogli doseči boljšo
povezanost in boljše sodelovanje tako med različnimi resorji kot med različnimi ravnimi. Da bodo
razumeli, da imamo skupen cilj, ki smo ga v letu 2017 zapisali tudi v Strategijo razvoja Slovenije
2030 – »Slovenija država kakovostnega življenja za vse« –, ter da je urejen prostor, z večjimi in
manjšimi naselji, sodobno infrastrukturo in povezan z zdravim okoljem, eden njegovih ključnih
gradnikov.
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