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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 kompetence arhitektk in arhitektov s
katerimi zagotavljamo visoko kakovost skupnega prostora in arhitekture.

Prvonagrajeni predlog za javni, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za URBANO PRENOVO
MEDICINSKEGA OBMOČJA VODMAT. Avtorji: Katušič Kocbek Arhitekti (Davor Katušič, dipl. inž. arh., MA BiA, Jana Kocbek,
univ. dipl. inž. arh.)

Iz članka Petra Gabrijelčiča, Za kulturo prostora gre (Sobotna priloga Dela, 20. februar 2021):
Arhitektura in urbanizem sta nedvomno najkonkretnejše ogledalo družbe. Sta fizična manifestacija njene
materialne in duhovne razvitosti, njene kulture in odnosa do prostora ter gradnika njene nacionalne identitete.
Arhitekt mora skrbeti, po integrativni izobrazbi in po etično odgovornem položaju, za osnovni smoter gradnje torej
za kvalitetno načrtovanje, oblikovanje in gradnjo prostorov, ki bodo zadovoljili tako temeljne funkcionalne kot tudi
kulturno prostorske potrebe ljudi.
Z zakonom regulirani študijski program omogoča magistrom inženirjem arhitekture opravljati poklicno delo v
skladu s prostorsko in gradbeno zakonodajo. Slovenski fakulteti za arhitekturo sta ob pomoči Zbornice za
arhitekturo in prostor ter Ministrstvom za okolje in prostor prehodili večletno pot usklajevanja svojih študijskih
programov z evropsko regulativo o reguliranih poklicih.
Ob pridobitvi evropske akreditacije sta morali fakulteti dokazati, da zajema študijski program enajst obveznih
kompetenc, ki jih mora pridobiti magister inženir arhitekture v ravnovesju med teoretičnimi in praktičnimi
arhitekturnimi in inženirskimi vsebinami:
a) sposobnost arhitekturnega projektiranja, ki izpolnjuje tako estetske kot tehnične zahteve;
b) ustrezno poznavanje zgodovine arhitekture in arhitekturnih teorij ter z njimi povezanih umetnosti, tehnologij in
družbenih ved;
c) poznavanje upodabljajočih umetnosti kot vpliva na kakovost arhitekturnega projektiranja;
d} ustrezno znanje o urbanizmu, prostorskem planiranju in veščinah, potrebnih za planiranje;
e) razumevanje odnosa med ljudmi in zgradbami, med zgradbami in njihovim okoljem ter razumevanje potrebe,
da se zgradbe in prostori med njimi prilagodijo potrebam ljudi in njihovim medsebojnim razmerjem;
f) razumevanje poklica in vloge arhitekta v družbi, zlasti pri pripravi idejnih zasnov, ki upoštevajo družbene
dejavnike;
g) razumevanje raziskovalnih metod in metod za pripravo idejne zasnove projekta;
h) razumevanje prostorskih, arhitekturnih in gradlbenih načrtov ter konstrukcijskih in tehničnih problemov,
povezanih z načrtovanjem stavb;
i} ustrezno poznavanje fizikalnih problemov, tehnologij in delovanja stavb, tako da se njihova notranjost uredi
udobno in zavaruje pred podnebnimi dejavniki;
j) potrebne veščine za projektiranje, ki omogočajo izpolnjevanje zahtev v okviru stroškovnih omejitev in
gradbenih predpisov;
k) ustrezno poznavanjc izvajanja del, organizacije, predpisov in postopkov, vpletenih v uresničevanje projektnih
zasnov, in vključevanje teh načrtov v sistem celovitega prostorskega planiranja.
Zato vas, poslanke in poslanci, pozivamo, da se na glasovanju izrečete proti predlaganim zakonom, ki
ukinjajo obveznost javnega natečaja za javne investicije (ZJN-3B) in ukinjajo obvezo sodelovanja
pooblaščenega arhitekta pri pridobivanju gradbenega odovljenja za stavbe (GZ-1) ter se zavzamete za
širši interes in korist družbe kot celote.

Elaboratu avtorjev Katušič Kocbek Arhitekti je strokovna žirija soglasno podelila prvo nagrado med enajstimi elaborati in
zapisala: "Ob dejstvu, da so pravilno rešeni praktično vsi pogoji in usmeritve natečajne naloge predlagana urbanistična rešitev
nedvomno predstavlja najboljši potencial za oblikovno in programsko dodano vrednost, oziroma celo novo kvaliteto v urbanem
prostoru središča Ljubljane, oziroma območja Vodmat."
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