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Spoštovana ga. poslanka, spoštovani g. poslanec,
Danes vam pišemo, ker je naša stroka pred težavno preizkušnjo. Zaradi
predvidenih sprememb v gradbenem zakonu (GZ-1) in v zakonu o javnih
naročilih (ZJN-3B), je ogrožena arhitekturna stroka. Zato vas prosimo, da
zavrnete omenjene zakonske predloge in pomagate ohraniti kakovosten
javni grajeni prostor, ki je dobrina nas vseh.
Z namenom širiti zavest o pomenu kakovostne arhitekture, ki jo soustvarjamo
tudi ženske arhitektke, se je pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor že
leta 2018 zbralo pet arhitektk in krajinska arhitektka. Skupaj smo ustanovile
delovno skupino Ženske v arhitekturi.
Arhitekturna stroka ni le tehnična stroka, ampak je preplet raznovrstnega
znanja (o prostoru, psihologiji, kulturi, oblikovanju, tradiciji, sociologiji,.... ).
Arhitekti sooblikujemo prostor za ljudi in za skupnost in poskušamo izboljšati
življenje. Pogosto se ne zavedamo, kako močno prostor vpliva na naše počutje,
zdravje in uspešnost. Zato vas prosimo, da se zavzamete za kakovost, ki ga
naša arhitekturna stroka prinaša v družbo.
Sprememba Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki je v javni razpravi,
ukinja obvezo javnega arhitekturnega natečaja za javne investicije. Z
obvezno izpeljavo natečajev za javne objekte se je kakovost javne arhitekture
dvignila na zavidljivo raven. Brez arhitekturnih natečajev, s katerimi investitor
pridobi od 10 do 40 rešitev, med katerimi izbere najboljšo, pa bo obveljalo le
merilo najnižje cene.
S spremembo gradbenega zakona, ki je v medresorski obravnavi (14.člen
GZ-1), pa se ukinja potrebo po arhitekturnem načrtovanju grajenega
okolja. S to spremembo bi lahko katerikoli inženir zaprosil za gradbeno
dovoljenje kateregakoli projekta.
Danes je v veljavi zakon, da se za vodenje izdelave projektne dokumentacije
določi arhitekta ali inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje. To
je za stavbe ponavadi arhitekt, za ceste, mostove, industrijske objekte pa
gradbeni inženir. Namesto spodbujanja sodelovanja med strokami, se z novim
zakonom ukinja pristojnost posameznih strok in s tem strokovnost, saj bi
denimo strojni in elektro inženirji lahko vodili načrtovanje šol, vrtcev in
stanovanjskih stavb, čeprav za to niso ustrezno usposobljeni.
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za pozornost in razumevanje daljnosežnosti
problematike. V upanju, da boste zavrnili te škodljive predloge, vas lepo
pozdravljamo.
»Najprej mi oblikujemo stavbe, nato stavbe oblikujejo nas.«
Winston Churchil, oktober 1943
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