PROSTORSKA ŽETEV V HIŠI EU:
SKUPNE MISLI IN PRIPOROČILA UDELEŽENCEV DOGODKA,
NAMENJENEGA MESECU PROSTORA 2017
Ljubljana, 24. oktober 2017
INŠTITUT ZA RAZVOJ VKLJUČUJOČE DRUŽBE – IRVD
KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA – KIMDPŠ
UPRAVA RS ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN – UVHVVR

VARNOST PRED KRIMINALITETO IN DRUGIMI POJAVI, KI OGROŽAJO ŽIVLJENJSKI PROSTOR IN
NARAVNE DOBRINE, PREHRANSKO VERIGO TER OSKRBO Z VARNO HRANO IN PITNO VODO
O vrednotah:
- Potrebno je krepiti vrednote in paradigmo sodelovanja na vseh nivojih, od družine, vrtcev, šol do
organizacij.
- Zmotno je, da materialne dobrine prinašajo le srečo, so tudi izvor težav. Prevladujoči način
življenja, ki temelji na sebičnosti in pohlepu nas je pripeljal do posledic prekomernega
onesnaževanja okolja.
Komuniciranje, obveščenost, mediji:
- Zaradi vsesplošnega padca profesionalnosti in splošnega neznanja je potrebno krepiti
izobraževanje na vseh ravneh.
- Krepiti je treba neodvisnost medijev in njihov vpliv na javno mnenje.
- Potrebno je komunicirati o tveganjih.
- Osnovne pravice vsakega so pravica do varnosti, obveščenosti in izbire.
- Ne poznamo nevarnosti produktov in skritih nevidnih tveganj ter kumulativnega učinka nevarnih
snovi.
- Pozabljamo na ranljive skupine, ki so še bolj izpostavljene tveganjem.
- Etične norme in predpisi niso dovolj, potrebno je osveščanje ljudi. V primeru mlajših morajo to
vlogo odigrati vzgojno-izobraževalne institucije, v primeru odraslih pa predvsem mediji.
Politična in državna raven
- Politika ne rabi in ne upošteva strokovnih mnenj, kar bi bilo potrebno spremeniti.
- Potreben je razmislek o vzpostavitvi (dejavne) politične stranke zelenih.
- Kriminalna dejanja povezana z okoljem, se skrivajo.
- Premajhna vloga države vs. lokalni skupnosti, ki ima prevelik vpliv. Lokalna skupnost ima
prevelika pooblastila. Posamezni voditelji v lokalnih skupnostih se obnašajo kot da je občina
njihovo podjetje oz. last v osebnem interesu.
- Nadzorni organi (inšpekcija in policija) imajo vlogo opozarjanja in vzgajanja ter učinkovite
represije; ne smemo jih jemati kot ključ za odpravo vseh nepravilnosti. Nadzorni organi bi morali
biti v sistemu zgolj varovalka, ko vsi drugi odpovejo.
Državljanska odgovornost, aktivno državljanstvo in civilna družba
- Krepiti državljansko etiko (odgovornost) in pogum, da se vključimo in opozarjamo na probleme
ter od institucij zahtevamo ukrepanje. Politika mora zagotoviti ustrezne pogoje za večjo
učinkovitost institucij. Naloga državljanov je, da dobro delujoče institucije podpremo ter da po
potrebi vršimo pritisk na tiste, ki dobro delujoče institucije spodkopavajo in rušijo.
- Posameznik bi moral zavzeti aktivno držo: z vzornim vedenjem bi moral biti zgled, zavedati bi se
moral svojega vpliva in v vlogi aktivnega državljana vršiti večji pritisk na državo in politiko. Volitve
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ustreznih predstavnikov so ključ, javni nadzor nad njihovim delovanjem pa pogoj demokracije in
blaginje ljudi.
Potrebno je krepiti odgovornost, na ravni posameznika, ki lahko vpliva z vzgojo v družini; na ravni
družbe – družbena odgovornost in odgovornost države.
Izmikanje odgovornosti je značilnost družbe.
Veliko število nevladnih organizacij že opozarja na problematiko nevarnih snovi in odpadkov,
toda vprašanje je ali res vse delujejo v javnem interesu – konflikt interesov.

Stroka
- Potrebno je dosledno uvajanje sledljivosti količin odpadkov (nevarni, nenevarni, količine
odpadkov ...) in predpisov (da se prepreči neželene politike in prakse).
- Potrebno je krepiti interdisciplinarne strokovne time in sodelovanje s fakultetami, NVO, idr.
- Potrebno je upoštevati strokovna mnenja pri oblikovanju zakonodaje.

SKRB ZA PROSTOR KOT SKUPNO DOBRO PRI VZPOSTAVLJANJU ETAŽNE LASTNINE IN
UGOTAVLJANJU PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA
Sodišča
- Želijo si izboljšanje sodelovanja z občinami, upravniki in etažnimi lastniki.
- Precizne, jasne in koncizne vloge, podkrepljene s podatki in argumenti bi sodišču olajšale delo,
zato je potrebno delovanje v tej smeri.
Etažni lastniki
- Potrebujejo izobraževanje o postopkih in zakonodaji oz. njenih spremembah.
- Zakon bi moral dovoljevati možnost, da etažni lastniki sami izberejo pooblaščenca oz. ga ne
izberejo.
- Upravnik bi moral biti za svoje delovanje kazensko odgovoren in njegovo delovanje bi moralo biti
zakonsko določeno.
Sodni izvedenci
- Bolj striktna določila o rabi na javnih / skupnih površinah v občinskih prostorskih aktih; npr.
zelena raba in ne parkirišče.
Občine
- Občine se soočajo s problemom javnih površin okoli sosesk, ki se spreminjajo.
Skupno priporočilo
- Več tovrstnih vključujočih srečanj in strokovnih posvetovanj.
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