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Ale5 Vrhovec, arhitekt

saka gradnja ima svoj zatetek.
V Sloveniji je za(.etek pridobi-

vanja gradbenega dovoljenja
vezan na pridobitevt. i. lokacijske informacije, ki jo izda obdi-

gradiva obdinskega prostorskega nadrta in
naredijo povzetek, ki bo jasno opredelil pogoje gradnje na prav dolodenem zemlji5du,
za vsaj nekaj prihodnjih let. Brez birokratske
izmuzljivosti in prelaganja odgovornosti.

na. Pred desetimi inved leti, ko sem opravljal

napol uradniSko sluibo na Ljubljanskem urbanistidnem zavodu, je lokacij ska informacija obsegala dva do tri liste. Iz tega je bilo mogode zelo natandno opredeliti, kaj in pod kakinimi pogoji se bo dalo graditi na posamezni parceli. Vdasihje 51o tudi kaj narobe, a to
so bile izjeme, dlovek je v glavnem vedel, kaj

arhitekt paje zlahkavzdrteval verodostojnost. Danes je vse drugade. Zadnjalokacijska inforr4acija, ki sem jo pridobil pri
Mestni obdini Ljubljana, ima 3z strani.praga daka,

va mala broSura, zelo neekoloSka seveda, katere glavna te tava je, da mi niti detrt stoletja

prakse branja prostorskih dokumentov ne
omogoda, da bi povsem razumel napisano.
Vsebina je mehanidni >copy-paste< odiokov
iz obdinskega prostorskega nadrta, objavljenih na spletu, torej tako ali takojavno dostopnih, vveljavi zazeloveliko obmodje mesta.
Odloki se izgubijajo v neskondnem naitevanju, posploievanju na eni strani in dlakocepskih izjemah na drugi, konkretnih odgovorovpa ni najti. Ni mogode razbrati,'ali se sme
obstojeda hiSa na primer nadzidati, ji lahko
spremenimo namembnost a1i jo celo poru5imo in zgradimo novo. Vse preprosta in razumljiva r,praSanja, ki jih narodniki arhitektom
postavljajo vsak dan - a nanje na podlagi sedanjih lokacijskih informacij ni mogode odgovoriti. Vsaj ne zanesljivo. Pa bi lastnik parcele morai vedeti,pravzaprav ima celo pravico do tega. Ker se odloda za veliko investicijo, navadno Zivljenjsko nal oLbo. In iz tega izhaja odgovornost tistih, ki pripravljajo lokacijsko dokumentacijo. Da opravijo redakcijo

Agencija za okolje
Znameniti ARSO. Sposoben ustaviti drugi
tir teleznicev Koper, kakSno odlagaliSde odpadkov, igri5de za golfin menda kar 85o gradenj na poplarmih obmodjih. To zadnje ima
dve plati. Prvaje grobo ekonomska, 5e kako
aktualna za dotoldeno gradbeni5tvo. Vsaka
zidavaveL,e nase vsaj zo zaposlitev (projektanti, material, gradbiSde ...) za dobo kakega
1eta, to je 17 tisod delomih mest. porpredna
investicija je 2oo tisod evrov, kar znese r7o
milijonog davkovpri tem je kak5nih3o milijonov. Oditno si doslej 5e nihde nivzel deset
minut za tak izradun. Druga plat je strokovna in prav tako Skandalozna. ARSO z enim
zamahom negira vse znanje projektantov,
tehnoloSki razvoj in izku5nje, ki sijihje grad-

beniStvo pridobilo v tisodletjih. poplavna

Ljudjevedinomaprav
uZivaj o v de struktivno sti
in tisti, ki odlodajo o
prostoru, Zal niso nobene
izjeme - de seje treba
odloditi med da in ne,
skoraj vedno obvelja ne.

irna gradnja Marka Jaklida ne
kazi okolice in ne posegavpravice
drugih, pomeni pa tudi zaZeleno
kontinuiteto poseliwe doline. de
lastniku res ne uspe legalizirati
posega, najjo poruSijo, a pod pogojem,
da prej poruSijo vse irne gradnje v
obiini od leta 1968. To se imenuje
enakamerazavse. / Foto: Luka cluha

obmodja so namred naseljena od nekdaj.
To velja za Benetke, po1 Nizozemske, poredje Rena v Nemdiji in seveda za Ljubljansko barje. MoZnosti sra dve - aliLivetiz obdasno poplavljenostjo in temu primerno bivalne prostore dvigniti v prvo nadstropje ali
pa celotno stavbo preprosto dvigniti. Bodisi
na nasutje ali todkormo, na ko1e, pilote, zidce. Murgle so bile ob zadnjih poplavah suhe,
ker je celotno obmodje nasuto za skromen
meter. In kaj je danes drugade kot pred poi
stoletja, ko so to vzortno naselje nadrtovali? Izgubili smo zdravo pamet, dobili pa uradnike, ki so zatalcavzeli pribliZno desetino
mesta (skoraj celotenjugovzhodni del, kije
obenem najbolj cenjeno bivalno okolje Ljubljane) in uveljavljajo svojo inennost, neodzivnost in brezkompromisnost. Tako na Vidu ni mogode narediti niti mansardnega stanovanja, kaj Sele zgraditi novo naselje. pa deprav je zemlji5de obdano z gosto pozidavo
z vseh Stirih strani, dvig nad poplavno koto
pa ne bi nikomur poslabbal razmer, dokazano. Ker niso izpeljani celoviti protipopia\'t:li
ukrepi od Polhovega Gradca navzdol,3o let
niso bili in tudi nadaljnjih zo ne bodo, to je
jasno vsem, soglasja h gradnji do takrat pad
ni mogode pridobiti.

